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RESUMO 

A microplusina é um peptídeo antimicrobiano (PAM), quelante de cobre e ferro, 

presente no carrapato bovino Riphicephalus microplus. Possui estrutura globular, 

arranjada em cinco α-hélices e é rica em resíduos de cisteína e histidina. As histidinas 

His-2 e His-74 estão entre os possíveis resíduos de aminoácidos envolvidos na formação 

do sítio de ligação ao cobre, de acordo com dados de RMN.  Seu amplo espectro de 

atividade contra bactérias Gram-positivas e fungos pode estar associado à sua capacidade 

de quelar cobre e estudos com Micrococcus luteus e Cryptococcus neoformans, 

mostraram que a adição de cobre ao meio anula o seu efeito bacteriostático e fungistático, 

respectivamente. A microplusina ao ligar cobre, possivelmente, diminui a disponibilidade 

deste metal, o que pode afetar a atividade de enzimas dependentes de cobre. Culturas de 

M. luteus e C. neoformans tratadas com o peptídeo apresentaram uma redução no seu 

consumo de oxigênio e dados sugerem que a depleção de cobre pode ter afetado a 

atividade de heme cobre oxidases pertencentes a uma das vias da cadeia transportadora 

de elétrons. A microplusina também interfere na síntese de melanina de C. neoformans, 

o que pode estar relacionado a uma diminuição da atividade da lacase, uma enzima cobre 

dependente. Esses dados indicam o enorme potencial da microplusina como fármaco e 

estudos sobre quais aminoácidos de sua sequência são importantes para manutenção de 

sua estrutura e atividades tornam-se essenciais. Sendo assim, o presente projeto propôs 

como objetivo principal avaliar o efeito da substituição das histidinas amino-terminais 

His-1 e His-2 por resíduos de alanina, utilizando-se para isso, a expressão recombinante 

de duas variantes da microplusina (MPmH1A e MPmH2A).  Os resultados   

demonstraram o surgimento inesperado de mais de uma molécula com atividade 

antimicrobiana para a variante MPmH1A, indicando que mais estudos serão necessários 

para avaliar a atividade destes peptídeos. Por sua vez a variante MPmH2A teve sua 



 

 

atividade antimicrobiana mantida mesmo sem a presença do resíduo de histidina 2 (His-

2). Porém em ambas não foi possível detectar a atividade quelante de cobre, indicando 

assim que atividade antimicrobiana pode ter ocorrido por outras vias, bem como que o 

resíduo de histidina 2 pode ser essencial para a atividade quelante de cobre.  



 

 

ABSTRACT 

Microplusin is an antimicrobial and chelating peptide (AMP) for both copper II 

and iron II, present in the cattle tick Riphicephalus microplus. Its structure is globular, 

with five alpha helices and rich in cysteine and histidine residues. The histidines His-2 

and His-74 are the possible amino acids involved in the copper-binding site. Its broad 

activity spectrum against Gram-positive bacteria and fungi may be associated with its 

ability to chelate copper and studies with Micrococcus luteus and Cryptococcus 

meoformans have shown the copper addition in the media abrogate its bacteriostatic and 

fungistatic effect, respectively. The binding of microplusin to copper, possibly decreases 

the metal availability in the media, which may affect the activity of copper dependent 

enzymes. In fact, M. luteus and C. neoformans cultures treated with microplusin, shown 

a reduction in their oxygen consumption and data suggest the copper depletion may have 

affected the activity of heme copper oxidases, belonging to one of the transport chain of 

electrons.This peptide also affects the melanization of C. neoformans. The melanization 

reduction is related to a lacase activity decrease, a copper dependent enzyme. Microplusin 

activities indicate its huge potential as a promising therapeutic and studies about which 

amino acids in its sequence are important to its structure maintenance and activities 

become essential. Therefore, the main objective of this project was evaluate the effect of 

amino-terminal histidines His-1 e His-2 substitution for alanine residues, using, for that, 

a recombinant expression of two microplusin variants (MPmH1A e MPmH2A). The 

results showed the unexpected onset of more than one molecule with antimicrobial 

activity for MPmH1A variant, indicating that more studies are necessary to evaluate the 

activity of these peptides. In turn, the MPmH2A variant had its antimicrobial activity 

maintained even without the presence of histidine residue 2 (His-2). However in both has 

not been possible detect the chelating activity of copper, indicating that antimicrobial 



 

 

activity may have happened by other means well as the residue of histidine 2 can be 

essential for the chelating activity of copper. 
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1. Introdução 

  1.1 Peptídeos Antimicrobianos (PAMs) 

Os peptídeos antimicrobianos (PAMs) são moléculas encontradas em uma ampla 

variedade de organismos e atuam como componentes essenciais da resposta imune. 

Podem ser encontrados tanto em procariotos quanto eucariotos e, em geral, atuam nas 

barreiras primárias do sistema imune dos organismos, principalmente em áreas de 

exposição a patógenos. Em mamíferos, sua função envolve a ação direta contra os micro-

organismos, mas podem atuar também como moduladores da resposta imune (BAHAR e 

REN, 2013).  

Em geral, são compostos por sequências de 5 a 100 aminoácidos. Sua estrutura 

secundária pode ser em α-hélice ou estruturas β-pregueadas, estabilizadas por uma ou 

mais pontes de dissulfeto, estruturas em loop ou estendidas. Os peptídeos em α-hélice são 

os mais estudados até o momento, sendo a magainina e a cecropina, exemplos de PAMs 

desta classe estrutural (BAHAR e REN, 2013). Por sua vez, as defensinas são catiônicas 

e ricas em resíduos de cisteína, compostas por três conservadas pontes dissulfeto, 

estrutura secundária do tipo folha-β pregueada e apresentam tanto aminoácidos 

hidrofóbicos como catiônicos (GANZ, 2003). Além das defensinas, as protegrinas 

também são exemplos de PAMs estabilizados por pontes dissulfeto, e formam, dentre 

outros, estruturas rígidas. A maioria dos peptídeos antimicrobianos com conformação do 

tipo folha-β pregueada exercem seu mecanismo de ação alterando membranas 

bacterianas. Peptídeos que possuem essa estrutura se inserem perpendicularmente na 

bicamada lipídica para formar poros toroidais, que por sua vez, ocorrem a partir do 

alinhamento entre as regiões hidrofóbicas do peptídeo com as regiões hidrofóbicas da 
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bicamada lipídica, com a porção hidrofílica do peptídeo formando o interior do poro (SEO 

et al., 2012). 

A maioria dos PAMs estudados até o momento apresentam característica catiônica 

e anfipática e essas propriedades são relacionadas ao seu modo de ação, através de sua 

interação com os fosfolipídios de membrana e outras moléculas carregadas negativamente 

na superfície celular externa dos micro-organismos. Essa interação pode causar danos 

como permeabilização, despolarização de membrana, liberação de conteúdos 

intracelulares e lise celular (BROGDEN, 2005; NAKATSUJI e GALLO, 2012).  Alguns 

PAMs podem também atravessar a membrana e interferir em processos como síntese de 

proteínas, síntese de DNA/RNA, atividades enzimáticas, dentre outros 

(PUSHPANATHAN et al., 2013).   

A Figura 1 apresenta um resumo dos diferentes modos de ação dos PAMs sobre 

bactérias gram-positivas e gram-negativas (GUANGSHUN, 2015). 

 



3 

 

 

Figura 1: Mecanismos de ação de peptídeos antimicrobianos. A: Formação de canais de membrana; B: 

Formação de poro toroidal, que ocorre a partir do alinhamento das regiões hidrofóbicas do peptídeo com 

regiões lipídicas da bicamada e a porção hidrofílica do peptídeo fica voltada para o interior do poro; C: 

Modelo carpete, onde os peptídeos encontram-se na superfície da membrana; D: Mecanismo mediado por 

receptores onde ocorre a ligação com enzimas envolvidas na síntese da parede celular;  E: Ligação a 

receptores de maltose; F: Interação com membranas e liberação de autolisinas; G: Inibição da síntese de 

RNA polimerase; H: Inibição da síntese de proteínas por ligação a proteínas ribossomais. OM - membrana 

externa, IM - membrana interna, PGN - peptideoglicano, LTA - ácido lipoteicóico, MLT - transportador de 

maltose. Adaptado de GUANGSHUN et al. (2015).  

Assim como os PAMs catiônicos, os PAMs aniônicos também têm sido 

identificados em vários organismos, incluindo plantas, animais invertebrados e 

vertebrados. Porém, relatos sobre estes peptídeos têm sido mais escassos na literatura, 

com pouco mais de 100 moléculas identificadas até o momento. Especula-se que os 

PAMs catiônicos tenham sido selecionados ao longo do processo evolutivo, entretanto, a 

hipótese de que os PAMs aniônicos complementam a ação dos catiônicos não pode ser 

descartada (HARRIS, 2009). 

1.1.1 PAMs que interagem com íons metálicos 

Entre os PAMs catiônicos e aniônicos estão aqueles que são capazes de interagir 

com íons metálicos (BROGDEN et al., 2003; KAVANAGH e DOWD, 2004; CORBIN 

et al., 2008; SILVA et al., 2009). Esta propriedade quelante pode estar intimamente ligada 
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à sua ação antimicrobiana. Foi demonstrado, por exemplo, que PAMs aniônicos 

associados a surfactantes (SAAPs – surfactant-associated anionic peptides) encontrados 

em ruminantes são altamente efetivos contra a bactéria Gram-negativa Mannheimia 

haemolytica, que está associada a doenças respiratórias em ruminantes (BROGDEN et 

al., 1996; HEIDARI  et al., 2002). Estudos demonstraram que, na presença de Zn2+, os 

SAAPs causam danos intracelulares em M. haemolytica e sugere-se que o Zn2+ pode 

formar pontes catiônicas entre os SAAPs e os componentes aniônicos da superfície 

celular da bactéria (HEIDARI et al., 2002). Em outro exemplo, MELINO et al. (2013) 

demonstraram que na saliva de mamíferos, as histatinas, que atuam como antimicrobianos 

na cavidade oral, apresentam sítios de ligação a metais como cobre e zinco, que podem 

estar relacionadas a sua atividade antimicrobiana e servir como base para outras estruturas 

que atuem como metalopeptídeos. 

A proteína de humanos calprotectina, com atividade como quelante de manganês 

e zinco com alta afinidade com os mesmos e tornando estes ausentes para as atividades 

nutricionais bacterianas, apesar de não ser um peptídeo, é um ótimo exemplo comparativo 

para se estudar a relação entre as atividades quelantes de metais e antimicrobianas dos 

PAMs. A calprotectina está aumentada nas infecções causadas por Helycobacter pylori 

como forma de reduzir o aumento da infecção gástrica, que pode evoluir para um câncer. 

Nos tecidos onde a infecção por H. pylori está presente, foi identificada a presença de 

calprotectina associada aos neutrófilos. A calprotectina possui a capacidade de quelar 

zinco, dentre outros metais, privando as bactérias deste nutriente e assim efetivando seu 

modo de ação, como foi demonstrado, tanto em animais quanto em tecidos humanos 

infectados (GADDY et al., 2014).  
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Ainda sobre a ação da calprotectina como quelante, outros estudos identificaram 

que em abcessos de tecidos, a inibição do crescimento bacteriano para Staphylococcus 

aureus está relacionada com a capacidade da calprotectina quelar Zn+2 e Mn+2. Os autores 

observaram, por exemplo, que a presença de Mn+2 é necessária para a expressão de duas 

enzimas variantes da superóxido dismutase (SOD), importantes em S. aureus para 

combater o estresse oxidativo, e que apresentaram níveis reduzidos na presença de 

calprotectina (CORBIN et al., 2008). Outros autores também relacionaram os efeitos da 

calprotectina contra S. aureus, como mediador do aumento de superóxidos intracelulares 

na bactéria. A presença de calprotectina como agente quelante de Mn+2, interfere na ação 

deste como agente cofator para enzimas SOD, o que reduz o controle da via de estresse 

bacteriano e causa sensibilidade da bactéria à ação de neutrófilos (KEHL-FI et al., 2011).  

Basicamente, a enzima SOD está relacionada às reações que catalisam os superóxidos em 

oxigênio e peróxido de hidrogênio, atuando como antioxidante em células expostas ao 

oxigênio. A presença dos metais, que podem ser zinco, manganês, ferro ou níquel, está 

relacionada a atuação destes como agentes cofatores para a atividade da enzima (KEHL-

FI et al., 2011). 

1.2  A microplusina como peptídeo antimicrobiano e quelante 

A microplusina é um PAM encontrado na hemolinfa, ovários e ovos do carrapato 

bovino Rhipicephalus  microplus (FOGAÇA et al., 2004; ESTEVES et al., 2009). É um 

peptídeo aniônico, com pI estimado de 5,2 em pH fisiológico.  Possui massa molecular 

igual a 10.204 Da e faz parte de uma família de peptídeos de carrapato que compartilham 

seis resíduos de cisteína bem conservados e vários resíduos de histidina nas porções 

amino e carboxi-terminal, além de outros resíduos hidrofóbicos e aromáticos (FOGAÇA 

et al., 2004). A Figura 2 apresenta a estrutura primária e secundária de peptídeos 
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similares à microplusina presentes em diferentes espécies de carrapato e o alinhamento 

entre suas sequências. 

 

Figura 2: Estrutura primária e secundária da microplusina e de outros peptídeos similares a ela 

identificados em outras espécies de carrapato. Os números a esquerda e a direita das sequências indicam 

as posições do primeiro e do último aminoácido, respectivamente, na sequência de codificação. Em 

amarelo: resíduos hidrofóbicos; verde: resíduos básicos; marrom: resíduos ácidos ou polares; azul: resíduos 

de prolina, glicina ou cisteína. A topologia da estrutura secundária, determinada por RMN, está indicada 

em amarelo (SILVA et al., 2009). 

Segundo ESTEVES et al. (2009), a microplusina está presente nos grânulos da 

gema dos oócitos de R. (B.) microplus e também nos tubos conectores dos ovários da 

fêmea do carrapato. Os níveis de mRNA mensageiro para a microplusina aumentam 

gradualmente ao longo do desenvolvimento dos ovários e alcançam o seu pico no início 

da ovoposição. Já nos ovos, ocorre um aumento na expressão em nove dias após a 

ovoposição, alcançando o seu pico mais alto pouco antes do surgimento da larva. Os ovos 

do carrapato, quando depositados no solo, podem permanecer cerca de três semanas até 
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que as larvas eclodam e entrem em contato com vários microrganismos. Assim, a 

presença de fatores de proteção, como a microplusina, na fase do ovo pode garantir o 

desenvolvimento do embrião. 

Estruturalmente, a microplusina consiste em um domínio globular arranjado em 

cinco α-hélices e para todas elas, a maioria dos resíduos de aminoácidos estão agrupados 

em um núcleo hidrofóbico e os hidrofílicos estão posicionados em contato com o 

solvente. A Figura 3 apresenta a estrutura do peptídeo determinada por espectroscopia 

de ressonância magnética nuclear – RMN. 

 

 

 Figura 3: Estrutura da microplusina em solução, determinada por RMN. A: Sobreposição do 

esqueleto de átomos das 15 estruturas da microplusina com menor energia. Os resíduos de 6-80, as -

hélices (1-5), estruturas em loop (L12-L45) e as pontes dissulfeto estão representadas pelas cores azul 

escuro, azul claro e magenta, respectivamente. B: Diagrama em fita da estrutura da microplusina.  Adaptado 

de SILVA et al. (2009). 
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A microplusina é um quelante de íons cobre e ferro e estudos estruturais da 

molécula na presença de cobre indicaram que dezesseis resíduos de aminoácidos podem 

estar potencialmente envolvidos na formação de seu sítio de ligação ao cobre. Esses 

aminoácidos estão localizados na região amino-terminal: His-2, Gln-3, Cis-6 e Tre-7; na 

sua -hélice 1: Glu-16, Leu-17 e Ile-20; -hélice 5: Lis-71, Ile-73, His-74, Asp-75, Ala-

76, Ala-77, Tre-78 e Ala-79; e uma asparagina na posição 71 da região carboxi-terminal 

(SILVA et al, 2009). 

A atividade antimicrobiana da microplusina foi detectada pela primeira vez contra 

a bactéria Gram-positiva Micrococcus luteus (FOGAÇA et al, 2004). Estes estudos foram 

realizados com a molécula nativa e, posteriormente, utilizando-se a molécula 

recombinante, foi detectado que a microplusina possui um amplo espectro de atividade 

contra bactérias Gram-positivas e fungos, incluindo gêneros de importância médica, 

como Aspergillus e Cryptococcus. As pontes de dissulfeto são essenciais para sua 

estabilidade e ação antibacteriana, uma vez que a redução e alquilação das mesmas aboliu 

completamente a atividade do peptídeo, por alteração das moléculas e consequentemente 

da estrutura (SILVA et al, 2009).  

Entre os micro-organismos testados, M. luteus e C. neoformans apresentaram-se 

como os mais susceptíveis à ação da microplusina, com mínima concentração que inibiu 

50% do crescimento microbiano (MIC50) igual a 0,09 μM. Este efeito foi bacteriostático 

e fungistático, respectivamente (SILVA et al., 2009; SILVA  et al., 2011).  Estudos sobre 

o mecanismo de ação da microplusina contra M. luteus mostraram que, ao contrário de 

muitos PAMs descritos na literatura, este peptídeo não causa dano à membrana do 

microrganimo. Com esta mesma bactéria, verificou-se que a suplementação do meio com 

2,5 μM de Cu2+ foi suficiente para reduzir drasticamente a atividade da microplusina e as 
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bactérias retomaram seu crescimento, mesmo tendo sido incubadas previamente por 24 

horas com o peptídeo. A microplusina, por remover cobre do meio, parece afetar a ação 

de enzimas dependentes de cobre, que participam da cadeia transportadora de elétrons na 

respiração em M. luteus (SILVA et al., 2009).   

A microplusina também afeta os dois mais importantes fatores de virulência de C. 

neoformans: a melanização do fungo e a formação de sua cápsula de polissacarídeos 

(SILVA et al, 2011). A melanização protege o fungo contra o estresse oxidativo, altas 

temperaturas, degradação enzimática e compostos antimicrobianos (NOSANCHUK e 

CASADEVALL, 2006). Já a cápsula protege o fungo contra fagocitose e induz forte 

resposta imunomodulatória que permite a evasão do sistema imune e a sobrevivência da 

levedura no hospedeiro (ZARAGOZA  et al, 2009).  

A síntese de melanina depende da atividade da lacase, uma oxidase que contém 

quatro moléculas de cobre ligadas a ela (ZHU e WILLIAMSON, 2004). A microplusina 

parece afetar diretamente a atividade da lacase, uma vez que se observou uma redução de 

50% de sua atividade na presença do peptídeo, sugerindo que a microplusina reduz o 

aporte de moléculas de cobre pela enzima lacase (SILVA et al, 2011). O efeito sobre a 

cápsula de polissacarídeos também pode estar relacionado a interferências da 

microplusina em um ou mais processos metabólicos que dependem de enzimas que 

utilizam cobre como cofator. 

Os dados acima sugerem que a capacidade quelante de cobre da microplusina está 

intimamente ligada à sua atividade antimicrobiana. Supõe-se que ao ligar o Cu2+ do meio, 

a microplusina diminua a disponibilidade deste metal para os microrganismos (SILVA et 

al., 2011).  
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O cobre é essencial para a maioria dos organismos aeróbicos e serve como cofator 

para enzimas envolvidas na geração de energia, aquisição de ferro, transporte de oxigênio, 

metabolismo celular, entre outros processos. Na respiração, o cobre é necessário para o 

funcionamento das principais oxidases que atuam na cadeia transportadora de elétrons 

(HORN e BARRIENTOS, 2008). A microplusina reduziu o consumo de oxigênio em M. 

luteus e C. neoformans e os dados observados sugerem que as vias afetadas da cadeia 

transportadora de elétrons são aquelas que dependem de heme cobre oxidases, uma vez 

que não houve inibição de complexos respiratórios que utilizam enzimas não dependentes 

de cobre (SILVA et al., 2009; SILVA  et  al, 2011). 

1.3 Moléculas quelantes como agentes terapêuticos 

Estudos que envolvem terapia com uso de agentes quelantes para o tratamento de 

doenças neurodegenerativas, tem destacado a relação de diversos metais e o aparecimento 

de doenças como Mal de Parkinson, Alzheimer e doença de Wilson com destaque para 

desregulação dos níveis fisiológicos de metais como o cobre, ferro e zinco. O cobre, por 

exemplo, atua em diversas funções intracelulares como síntese de neurotransmissores e 

hormônios, como cofator para enzimas, antioxidante, na formação de pigmentos entre 

outras. A terapia com o uso de quelantes de metais poderia prevenir e reduzir o excesso 

de metais sem afetar as regiões que deles necessitam (WARD et al, 2012). A 

caracterização de novos agentes quelantes de cobre, tem-se mostrado promissores contra 

o desenvolvimento do Mal de Alzheimer. O Cu+2 está presente na interação com 

peptídeos amiloides, o que leva à formação de fibras que por sua vez, participam do 

desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como o Mal de Alzheimer. A interação 

entre cobre e peptídeos amiloides também pode levar à formação de espécies reativas de 

oxigênio (NGUYEN et al, 2014). 
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Agentes quelantes podem também ser utilizados para o tratamento de infecções. 

Segundo SANTOS et al. (2012), o ferro é um metal presente em diversas funções de 

tripanossomas (Trypanossoma brucei complex e Trypanossoma cruzi) e leishimaniose 

(Leishmania spp), assim sua redução através de agentes quelantes de ferro levou a 

consideráveis prejuízos na síntese de DNA e um aumento nos níveis de estresse oxidativo, 

modificando o curso do desenvolvimento da doença. Segundo os autores, efeitos in vitro 

do composto 1-10 phenatroline inibiu a proliferação de algumas formas de T. cruzi, 

devido à ligação do agente quelante, principalmente ao zinco, que por sua vez, é 

requisitado na ativação de metaloproteases. 

De acordo com YU et al. (2012), os agentes quelantes também podem atuar em 

modelos de tratamento de câncer. A desferrioxamina, conhecida a muitos anos devido a 

sua ação contra doenças que envolvem excesso de ferro na circulação, tem apresentado 

resultados significativos na redução de tumores como neuroblastoma, embora tenha 

apresentado, em testes clínicos, efeitos limitados. A tiosemicarbazona, presente no 

mesmo artigo, é outro exemplo de agente quelante de ferro e que apresenta ação contra 

atividade proliferativa em alguns tipos de câncer como mesotelioma, neuroblastoma, 

pulmão, próstata, leucemia, mama e hepatoma.  Segundo YUAN et al. (2004), diferentes 

análogos a partir de tiosemicarbazona foram caracterizados e a atividade antiproliferativa 

destes quelantes de ferro in vivo, contra células tumorais dentre elas, contra 

neuroepitelioma apresentou potente e seletiva ação. 

Para diferentes modelos de células cancerígenas foi demonstrado que a redução 

de ferro aumentou a transcrição da proteína p53, que por sua vez, é responsável pela 

supressão de tumores e inibição ou bloqueio do ciclo celular. Estudos com o uso de 

agentes quelantes de ferro para o tratamento de câncer, ainda que iniciais, demonstram o 
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potencial promissor que estes agentes podem desenvolver como eficácia futura de ação 

terapêutica (YU et al., 2012).   

 Com relação aos quelantes de cobre, LEE et al. (2014), demonstraram através de 

estudos in vitro que, linfomas difusos de células B são sensíveis à ATN-224, uma droga 

quelante de cobre, utilizada para o tratamento contra o linfoma em concentrações 

nanomolares. Dentre outros fatores, sua ação envolve a indução de morte celular 

independente dos níveis de proteínas anti-apoptóticas presentes, além da inibição de 

enzimas cobre dependentes, que por sua vez, afeta a homeostase mitocondrial. Os estudos 

realizados em culturas de células apresentaram resultados promissores devido aos 

diferentes mecanismos de ação desta droga com relação as terapias já utilizadas no 

tratamento deste tipo de linfoma.  

  2    Justificativa  

Durante as duas últimas décadas, o aumento da resistência bacteriana, causada 

pelo surgimento de superbactérias, tem ameaçado a prevenção e o tratamento de infecções 

simples. O centro de controle e prevenção a doenças dos Estados Unidos (CDC) estimou, 

em 2013, que dois milhões de pessoas por ano tem adquirido infecções graves causadas 

por bactérias que são resistentes a um ou mais dos antibióticos disponíveis. Pelo menos 

23 mil delas morrem a cada ano como resultado direto destas infecções causadas por 

microrganismos resistentes a drogas. Esta situação é vista como um fator que afeta a saúde 

pública do ponto de vista social e econômico, e assim, pesquisas referentes ao surgimento 

de novos agentes terapêuticos tem se tornado uma tarefa de âmbito industrial e 

acadêmico. Dentre os agentes terapêuticos, os peptídeos antimicrobianos apresentam-se 

como uma opção promissora no combate e prevenção aos diversos microrganismos, 

devido ao seu mecanismo de ação ser diferente daqueles que apresentam os antibióticos 
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já desenvolvidos e cuja ação, muitas vezes, é contornada por adaptação genética dos 

microrganismos (CDC. Antibiotic resistance threats in the United States,2013). 

A microplusina é um peptídeo antimicrobiano quelante de cobre e ferro que 

apresenta potencial terapêutico para o tratamento de infecções causadas por bactérias e 

fungos, incluindo, a levedura patogênica C. neoformans, que é responsável por mais de 

600.000 mortes segundo PARK et al., (2009) e no Brasil é a causa primária de mortes por 

micoses sistêmicas em pacientes infectados com HIV (PRADO et al., 2009). Além disso, 

a sua propriedade quelante de cobre e de ferro indica que essa molécula pode ter aplicação 

em modelos de doenças relacionadas a um excesso de cobre e de infecções, tais como as 

doenças neurodegenerativas de Alzheimer e Parkinson, em determinados tipos de câncer 

como da próstata, mama, pulmões e cérebro e na doença de Wilson (WARD et al., 2012).  

Entretanto, para que o potencial terapêutico da microplusina seja totalmente 

explorado, estudos sobre a relação entre sua estrutura e atividade devem ser 

aprofundados. Sua estrutura pode estar relacionada ao seu papel quelante, através da 

possível interação do cobre com as histidinas. A expressão recombinante de variantes do 

peptídeo, com substituição e/ou remoção de aminoácidos que podem ser importantes para 

a estruturação de seu sítio de ligação ao cobre apresenta-se como uma ferramenta que 

permitirá complementar os estudos sobre o mecanismo de ação da microplusina e 

corroborar ou não os dados de RMN sobre os resíduos envolvidos na interação com o 

cobre.   

3  Objetivos 

 Considerando-se o exposto acima, este trabalho tem como objetivo geral avaliar 

a importância das histidinas 1 e 2 (His-1 e His-2) presentes na microplusina, para as suas 

atividades quelante de cobre e antimicrobiana. Entre os objetivos específicos estão:  
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 Expressar recombinantemente duas variantes da microplusina, com substituição 

das histidinas na posição His-1 e His-2, por resíduos de alanina, 

respectivamente;  

 Avaliar a ação antimicrobiana das variantes contra a bactéria Gram-positiva 

Micrococcus luteus, comparando-se seu efeito ao da microplusina 

recombinante;  

 Avaliar a ação quelante de cobre das moléculas expressas; 

4 Materiais e Métodos 

 4.1.  Obtenção das variantes da microplusina MPmH1A e MPmH2A 

As sequências originais de nucleotídeos e aminoácidos da microplusina estão 

indicadas nas Figuras 4A e 4B, respectivamente: 

A.  

5’GGATCCATTGAGGTTCGTCATCA↓CCGGAGCTTGCACAAAGGGGGACGACGCATTGGTA

ACGGAACTGGAATCGCATTAGGTGCGTATTAGTCCAGAGACCAACGCCGATTCGACAATGC

CGTGCAACAACTGAACTGAACTGCCTCAACCGTGCTTGTGCCTACCGCAAAATGTGTGCCAC

AAACAACCTGGAACAAGCGATGTCCGTTTACTTCACCAACGAGCAAATCAAAGAAATCCAC

GACGCAGCCACTGCCTGTGACCCCGAAGCCCACCATGAGCACGACCATTAAGAATTC -3’ 

B. 

↓HHQELCTKGDDALVTELECIRLRISPETNAAFDNAVQQLNCLNRACAYRKMCATNNLEQAMS

VYFTNEQIKEIHDAATACDPEAHHEHDH 

Figura 4: Sequência original da microplusina recombinante. A. Sequência de nucleotídeos a partir da 

molécula recombinante da microplusina. Em verde: sítios para as enzimas de restrição BamHI e EcoRI, 

regiões 5’e 3’. Seta em azul indica início da  sequência de nucleotídeos do peptídeo.  B. Sequência de 

aminoácidos da microplusina. Em vermelho: resíduos de histidina amino-terminais His-1 e His-2. 
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As sequências de aminoácidos das moléculas modificadas estão descritas na 

Figura 5. 

 

A 

5’AHQELCTKGDDALVTELECIRLRISPETNAAFDNAVQQLNCLNRACAYRKMCATNNLEQAMS

VYFTNEQIKEIH DAATACDPEAHHEHDH 3’. 

B 

5’HAQELCTKGDDALVTELECIRLRISPETNAAFDNAVQQLNCLNRACAYRKMCATNNLEQAMS

VYFTNEQIKEIH DAATACDPEAHHEHDH 3’. 

 

Figura 5: Sequência de aminoácidos das moléculas recombinantes MPmH1A e MPmH2A. A: 

MPmH1A - substituição da histidina 1 por uma alanina. B: MPmH2A - substituição da histidina 2 por uma 

alanina. Os resíduos de alanina (A) estão destacadas em vermelho. 

 

As construções gênicas correspondentes a MPmH1A e MPmH2A foram cedidas 

pelo Prof. Dr. José Ricardo M. Pires (Instituto de Bioquímica Médica – UFRJ/RJ), 

colaborador deste projeto. Elas foram sintetizadas pela empresa GenScript (NJ – EUA) e 

inseridas no plasmídeo pUC57 com as extremidades 5´ e 3´ contendo sítios para as 

endonucleases de restrição BamHI e EcoRI, respectivamente.  

4.1.1 Amplificação do material 

Para amplificar as construções pUC57 + MPmH1A e pUC57 + MPmH2A, 

realizou-se transformações por choque térmico, utilizando-se bactérias E. coli SURE 

(Stratagene) através do seguinte protocolo: 20 µl de bactérias competentes foram 

descongeladas e mantidas no gelo. Em seguida 1 µl de plasmídeo foi adicionado às 

bactérias. As células permaneceram no gelo por 30 minutos, e após esse período, foram 

submetidas à etapa de choque térmico (42°C durante 45 segundos) e acondicionadas 

novamente no gelo, por mais três minutos. Às bactérias transformadas, foram adicionados 
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80 µl de meio de cultura LB, seguido de incubação a 37°C, por uma hora. Posteriormente, 

100 µl de bactérias transformadas foram incubadas em meio LB ágar acrescido de 

ampicilina (100 µg/ml). Uma das colônias obtidas foi então inoculada em 3 ml de meio 

LB com ampicilina (100 μg/ml) e a suspensão plaqueada. Após incubação overnight a 

37o C e agitação a 200 rpm, os plasmídeos foram purificados utilizando-se os kits 

comerciais Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega) ou Zyppytm 

plasmid miniprep (Zymo research) seguindo-se as instruções do fabricante. Ao final do 

processo, o material foi quantificado em espectrofotômetro BioDrop μLITE  Isogen (Life 

Science). 

4.1.2 Ligação da sequência de nucleotídeos MPmH1A e MPmH2A no 

plasmídeo de expressão pRSET A 

4.1.2.1 Reação de digestão com as enzimas de restrição BamHI e EcoRI 

O plasmídeo pUC57 contendo os genes da microplusina modificada MPmH1A e 

MPmH2A, e o vetor de expressão pRSET A (Invitrogen) (Figura 6) foram digeridos com 

as enzimas de restrição BamHI e EcoRI, seguindo as instruções do fabricante. A reação 

de digestão foi incubada por 1h a 37o C e após este período, as amostras foram analisadas 

através de eletroforese em gel de agarose 1,5% (m/v). O gel foi corado com uma solução 

de SYBR Safe DNA Gel (Life Technologies) (0,4 µg/ml) e as bandas correspondentes aos 

fragmentos de DNA esperados foram visualizadas através de um transluminador de luz 

ultra-violeta. Para extração e purificação do DNA presente no gel, foram utilizados os 

kits Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Invitrogen) ou GeneJET Plasmid Miniprep 

(Thermo Scientific).  

4.1.2.2 Reação de ligação 
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A reação de ligação entre o vetor pRSET A e os insertos MPmH1A e MPmH2A 

obtidos foi realizada utilizando-se a enzima T4 DNA ligase (Thermo Scientific), na 

proporção 3:1 inserto/vetor, seguindo as instruções do fabricante, sendo as amostras 

incubadas a 22°C por 1 hora. Realizou-se então uma reação de digestão teste com as 

enzimas de restrição BamHI e EcoRI, como descrito no item 4.1.2.1.  

 O produto da reação de ligação foi utilizado para transformar bactérias 

competentes E. coli SURE, como descrito no item 4.1.1. As colônias obtidas foram 

checadas quanto à presença do plasmídeo com os insertos por PCR de colônia, como 

descrito no item 4.2. As colônias positivas para as construções foram utilizadas para 

inocular 5 ml de caldo LB com ampicilina (100 μg/ml). Após incubação overnight a 37o 

C, sob agitação, os plasmídeos foram purificados como descrito no item 4.1.1. 

 

Figura 6: Plasmídeo pRSET-A com sítios de restrição para BamHI e EcoRI.  Sequência gênica para 

resistência à ampicilina (Manual pRSET A, B and C - Invitrogen, 2010). Disponível em: 

<http://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/prset_man.pdf >.  Acesso em 26/03/2016. 
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4.1.4   Indução da expressão recombinante de MPmH1A e MPmH2A 

A indução da expressão recombinante do peptídeo foi realizada como previamente 

descrito (ESTEVES et al, 2009), com algumas modificações. Para a expressão, uma 

colônia de E. coli BL-21 D3 pLys (Invitrogen) foi transformada por choque térmico 

utilizando-se o protocolo descrito no item 4.1.1. As bactérias transformadas com as 

construções pRSET-A/MPmH1A e pRSET-A/MPmH2A, foram checadas por reação em 

cadeia da polimerase (PCR), descrita no item 4.2, para verificação da eficiência da 

transformação. 

Para a indução, colônias contendo os insertos de interesse, foram inoculadas em 

3 ml de meio Circlegrow Broth (Bio 101) com ampicilina (100 μg/ml) e incubadas 

overnight a 37o C, sob agitação a 200 rpm. Após este período, a cultura de bactérias foi 

re-inoculada em 100 ml de meio Circlegrow, acrescido de ampicilina (100 μg/ml) e 

mantida a 37o C, sob agitação a 180 rpm. Quando a cultura atingiu um valor de 

absorbância entre 0,4-0,6, a 600 nm, 0,8 mM de Isopropil-β-D-tiogalactosídeo (IPTG) 

(Life Technologies) foram adicionados para induzir a expressão gênica. Foram coletados 

1 ml da cultura antes da indução e após 4 horas de indução. 

4.2  Reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR) 

Para a PCR de colônia foram utilizados os primers específicos para o vetor pRSET 

A: PRSET-FOR e PRSET-REV, ambos sintetizados pela empresa Exxtend Biotecnologia 

LTDA (Tabela 1). Para a reação de PCR foram utilizados para um volume final de 20 l 

por reação: 2 l de tampão para Taq DNA polimerase concentrado 10 vezes; 10 µl de 

amostra; 1,2 µl de MgCl2 (1,5 mM); 0,2 µl dos primers PRSET-FOR e PRSET-REV (0,5 

µM cada); 2 l da mistura de dNTP’s (dATP, dCTP, dGTP, dTTP, 0,2 mM cada) e 0,1 

l de Taq DNA polimerase (5 U/ µl); o volume final da solução foi completado com água 
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livre de nuclease. Todos os reagentes foram provenientes da Thermo Scientific. Para a 

amplificação, foi utilizado um termociclador Applied Biossystems Veriti 96-well Thermal 

System (Life Technologies) programado para condição de 30 ciclos de 45 segundos a 95o 

C; 45 segundos a 57o C; 1 minuto a 72o C e 10 minutos a 72° C. A reação de PCR foi 

submetida a uma eletroforese em gel de agarose 1,5% (m/v), utilizando o tampão de 

corrida TAE (40 mM Tris, 20 mM ácido acético, 1 mM EDTA). Os fragmentos de DNA 

foram corados com uma solução de SYBR Safe DNA gel stain (Invitrogen) (0,5 g/ml). A 

visualização das bandas foi feita utilizando-se um transluminador de luz ultra-violeta e o 

gel foi fotografado através de equipamento acoplado ao transluminador. Os primers 

utilizados foram: PRSET- FOR- 5’ TAATACGACTCACTATAGGG 3’ e PRSET-

REV -  5’GCTAGTTATTGCTCAGCGG 3’ 

  4.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Os sobrenadantes e pellet obtidos foram diluídos em tampão de amostra 5x 

concentrado (25 mM de Tris-HCl, pH 6,8, 2 % de duodecil sulfato de sódio (SDS), 20% 

de glicerol, 5% de ß-mercaptoetanol e 0,025 % de azul de bromofenol). As amostras 

foram fervidas por 5 min a 100°C e aplicadas em um SDS-PAGE 15% (LAEMMLI, 

1970) imerso em uma cuba de eletroforese contendo tampão de corrida diluído 10 vezes 

(250 mM de Tris-base, 1,92 M de glicina e 1% de SDS). Após uma corrida de 

aproximadamente 1,5 h a 100 V, os géis foram corados com solução comercial Page Blue 

Protein Solution (Thermo Scientific) e descorados com água ultrapura para visualização 

das bandas, como recomendado pelo fabricante. 

  4.4  Pré-purificação dos peptídeos 

4.4.1 Lise das bactérias 
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Para obtenção dos peptídeos expressos, as culturas de bactérias, após 4 horas de 

indução, foram centrifugadas a 12000 x g/ 30 min/ 4°C. Os sobrenadantes foram 

descartados e as bactérias foram ressuspendidas para cada 50 ml de cultura, em 2,5 ml 

tampão A (fosfato de sódio a 20mM; cloreto de sódio a 500 mM e imidazol a 20 mM em 

pH 7,4). Para a lise das bactérias, foram adicionados às bactérias ressuspendidas em 

tampão A, 5 mg/ml de lisozima (Worthington Biochemical Corporation), seguido de 

incubação em estufa a 37°C por 1h. Após essa etapa, foram adicionados 5 µl dos 

inibidores de proteases: Tosil-L-fenilalanina clorometilcetona (TPCK); Tosil –L-lisina 

clorometilcetona (TLCK); Epoxisuccinil-L-Leucilamido- (4-Guanidino) butano (E-64) e 

Pepstatina-A na concentração de 10 mM cada. Por fim, as bactérias foram submetidas à 

lise mecânica utilizando-se um sonicador Vibra ultra cell sonic (SONICS & 

MATERIALS, INC.), com 15 pulsos de 1 min a intervalos de 30s, ajustado para potência 

de 200 mA. Este procedimento foi realizado mantendo-se as amostras no gelo. O lisado 

de bactérias foi submetido a uma centrifugação de 12000 x g por 30 min a 4°C. Uma 

amostra foi retirada para análise por SDS-PAGE 15%.  

 

4.4.2 Cromatografia em coluna de níquel-Sepharose 

Os sobrenadantes foram submetidos à pré-purificação em uma coluna HisTrapTM 

Quelating HP (GE Healthcare) carregada com uma solução de 100 mM de Ni2SO4 e 

equilibrada com, inicialmente 15 ml de água ultrapura, e depois 15 ml de tampão A, em 

fluxo de 1 ml/min, utilizando-se sistema ÄKTA (GE Healthcare). O flow through foi 

coletado, assim como a solução de lavagem, antes da eluição. As amostras foram 

coletadas em 7 tubos de propileno (5 ml por tubo). A eluição foi realizada utilizando-se 

um gradiente de solução contendo 500 mM de Imidazol, 20 mM de fosfato de sódio e 500 
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mM de cloreto de sódio, em pH 7,4. Os conteúdos dos tubos de coleta foram submetidos 

à análise por SDS-PAGE 15 %, como descrito no item 4.3.   

4.5   Reação de Western Blotting 

A reação de Western Blotting foi realizada a partir de gel SDS-PAGE 15%, após 

eletroforese como descrito no Item 4.3, transferido para membrana de nitrocelulose 

Hybond-C extra (Amersham Biosciences) posicionada sobre papel filtro umedecido em 

tampão de transferência (100 ml de tampão Tris-glicina 10 x concentrado, 10 ml de SDS 

10%, 200 ml de metanol e água ultrapura para um volume final de 1 L). A transferência 

foi realizada através de corrente elétrica por equipamento de transferência Trans Blot SD- 

Semi dry Transfer Cell (BIO-RAD) por 1h. Após esta etapa, a membrana foi lavada em 

solução TTBS (50 ml de NaCl a 500 mM; 5 ml de Tris-HCl a 20 mM em pH 7,5; 1 ml de 

Tween 20 a 50%; para um volume final de 500 ml), por 5 min, sendo esta solução 

descartada. A membrana foi novamente lavada com 40 ml de solução TTBS + leite em 

pó desnatado (2,5 g de leite Itambé 5% para o volume final em 50 ml de solução TTBS), 

colocada em um cilindro (Techne) e levada ao forno de hibridização (Techne Hybrider) 

HB 1D a 15 °C por 30 min. Após esse período, a solução foi descartada e a membrana foi 

hibridizada com 10 µl de anticorpo específico para cauda de histidina Anti-His (N-term 

AP/BP) (Life Technologies) 1:2000, diluído em 10 ml de solução TTBS + leite em pó. A 

membrana foi homogeneizada suavemente por inversão e levada novamente ao forno de   

hibridização a 15 °C, overnight. A reação foi revelada utilizando-se a solução com 

substrato para a fosfatase alcalina BCIP/NBT (Invitrogen).   

4.6  Quantificação dos peptídeos pelo método de Bradford 

A quantificação do material proteico das amostras pré-purificadas foi determinada 

através do método Bradford (BRADFORD, et al. 1976). Antecipadamente, as amostras 
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foram centrifugadas em concentradores Vivaspin 6 (Sartorius) contendo membrana com 

cut-off de 3 kDa, a 3.500 x g, por 5 h a 20°C, e recuperadas em solução 100 mM de 

tampão Tris-HCl, pH 8,5, visando posterior digestão com a enzima tripsina (Item 4.7). A 

reação de Bradford foi realizada em placas de 96 poços, aonde foram adicionados 190 

µl/poço de reagente Bio Rad protein assay (Bio Rad) a 10 µl de concentrações seriadas 

de albumina de soro bovino (BSA; em 0,8 mg/ml; 0,4 mg/ml; 0,2 mg/ml; 0,1 mg/ml, 0,05 

mg/ml), que foi utilizada para gerar uma curva padrão. Para quantificação das amostras, 

10 µl do material pré-purificado foram utilizados no ensaio. A leitura foi realizada a 

595nm em espectrofotômetro Multiskan GO (Thermo Scientific) e os resultados foram 

analisados através da curva padrão gerada, correlacionando absorbância e concentração 

de albumina para construção da reta linear. 

 

4.7  Digestão com tripsina 

Para remover o peptídeo de fusão, as amostras foram submetidas à digestão com 

tripsina tipo III de pâncreas bovino (Sigma- Aldrich), por 18 h a 37º C, na proporção de 

1 U de enzima/ 50 µg de proteína. Após a digestão, a amostra foi concentrada em 

concentrador à vácuo e ressuspendida em água ultrapura acidificada com 0,05% de ácido 

trifluoroacético (TFA) (ESTEVES et al., 2009).   

 

 

 

4.8 Purificação dos peptídeos por cromatografia líquida de alto desempenho 

(HPLC). 

 O material digerido com tripsina, correspondente à expressão recombinante das 

variantes MPmH1A e MPmH2A foi purificado utilizando-se uma coluna analítica Shim-
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pack® ODS C18, previamente equilibrada com acetonitrila (ACN) a 2% acidificada com 

0,05% de ácido trifluoroacético (TFA), em equipamento de cromatografia líquida de alto 

desempenho (HPLC), sistema Prominence LC-20A system (Shimadzu). A eluição das 

moléculas foi realizada utilizando-se um gradiente de 2 a 60% de ACN acidificada com 

TFA, sob temperatura ambiente durante 60 min, fluxo de 1,5 ml/min e absorbância 

monitorada a 225 nm.  As frações foram coletadas manualmente, concentradas em 

centrífuga a vácuo refrigerada, ressuspendidas em 100 µL de água ultrapura e 

conservadas a -20ºC. 

 A quantificação do peptídeo foi realizada através do equipamento NanoDrop 

Spectrophotometer (Thermo Scientific) e obtida em mg/ml. 

 

4.9  Ensaios biológicos  

4.9.1   Determinação da atividade antimicrobiana   

A atividade antimicrobiana das frações coletadas por HPLC, foi avaliada contra a 

bactéria Gram-positiva M. luteus (SILVA, et al., 2009), através de ensaio líquido de 

inibição de crescimento (BULET, et al. 1993). Para os ensaios foi utilizado o meio de 

cultura PB (0,5% de NaCl e 1% de peptona, pH 7,4). As bactérias foram incubadas com 

as amostras coletadas da purificação em microplacas de 96 poços, nos quais foram 

adicionados 10 µl de amostra com 90 µl de meio PB contendo a bactéria na concentração 

104 UFC/ml. Como controle positivo, foi utilizada a mesma suspensão de bactérias 

incubadas com 10 µl de água ultrapura. Para o controle negativo, utilizou-se apenas o 

meio de cultura sem bactéria. As placas foram acondicionadas em câmara úmida e 

incubadas em estufa a 30o C, por, no mínimo 18 h. O crescimento microbiano foi avaliado 

por leitura de absorbância a 595 nm (A595).  
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4.9.2   Determinação mínima da concentração inibitória (MCI)   

 As frações que apresentaram atividade antimicrobiana, foram submetidas ao novo 

ensaio líquido de inibição do crescimento em diluição seriada, a fim de se determinar a 

mínima concentração inibitória (MCI) dos peptídeos. Para os ensaios o protocolo seguiu 

o mesmo presente na determinação da atividade antimicrobiana (item 4.9.1).  

 

5   Espectrometria de massas 

A massa molecular dos peptídeos obtidos foi determinada por espectrometria de 

massas utilizando um espectrômetro de massas MALDI-TOF Autoflex Speed (Bruker), 

realizadas no Centro de Facilidades e Apoio à Pesquisa - CEFAP da Universidade de São 

Paulo (USP). Para as análises, 1 µL de cada amostra foi misturada a 1uL de uma solução 

saturada de ácido alfa-cianohidroxicinâmico em TA30 (0,1 % de ácido 

trifluoracético/acetonitrila, 70:30), sendo 1 uL dessa mistura aplicado à placa 

GroundSteel do equipamento, para análise no espectrômetro. A aquisição dos dados foi 

realizada no modo linear, com polaridade positiva, utilizando-se os seguintes parâmetros: 

fonte de íons 1 - 19.50 kV; fonte de íons 2 - 18.40 kV; Lentes - 8.5 kV; extração de íon 

pulsada 390 ns; alcance de massa – 15 kDa; frequência do laser 500Hz; Detector Gain 

10.0x; pulsos acumulados: 5000 pulsos. Os resultados foram comparados às massas 

teóricas dos peptídeos, obtidas utilizando-se o servidor Expasy (GASTEIGER E, et al., 

2003). Para ambas moléculas, a massa teórica esperada era de 10.142,26 Da. 

 

6   Ensaio de ligação ao cobre. 

Para as análises, 5 µL de cada amostra foi misturada a 5 µL de uma solução de 

cloreto  cobre II na concentração de 0,1 M diluídos em água ultrapura autoclavada. A 
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massa molecular das amostras foi determinada por espectrometria de massas, como 

descrito no item 5.  

 

7 Reações de sequenciamento  

O sequenciamento dos nucleotídeos que codifica os peptídeos MPmH1A e 

MPmH2A foi realizado no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-

Tronco – Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo – ICB/ USP. As amostras 

foram preparadas e encaminhadas em tubo de 0,2 mL contendo 5 µL da amostra na 

concentração de 100ng/uL, acrescidos de 2,5uL dos respectivos primers específicos para 

o vetor pRSET A: PRSET-FOR e PRSET-REV, ambos sintetizados pela empresa 

Exxtend Biotecnologia LTDA a 5 µM (total: 7,5 µL). A reação foi realizada a partir de 

produtos de PCR para a amostra MPmH1A e plasmídeos para a amostra MPmH2A, 

utilizando-se o equipamento ABI 3730 DNA Analyser, Applied Biosystems. As reações 

de sequenciamento foram realizadas utilizando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit. As corridas foram realizadas em capilares de 36cm utilizando o polímero 

POP7. As sequências foram analisadas através do software Sequencing Analysis 5.3.1  

8  Resultados 

8.1 Inserção das sequências codificantes para MPmH1A e MPmH2A 

no vetor de expressão pRSET A 

A Figura 7A apresenta o resultado da reação de digestão do vetor de expressão 

pRSET A digerido com as mesmas enzimas, apresentando banda esperada na faixa de 

3000 pb, já que o plasmídeo pRSET A possui 2897 pb. A Figura 7B apresenta o resultado 

da reação de digestão com as enzimas de restrição BamHI e EcoRI das construções 

pUC/MPmH1A e pUC/MPmH2A. Pode-se observar a presença de banda na faixa dos 
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300 pares de bases (pb), o que corresponde ao esperado para as variantes, que possuem 

297 pb cada. 

 

 

 

 

Figura 7: Digestão das construções pUC/MPmH1A e pUC/MPmH2A e do vetor de clonagem pRSET-

A. As amostras foram digeridas com as enzimas de restrição EcoRI e BamHI e os produtos foram aplicados 

em gel de agarose 1,5%, corado com SYBR® Safe DNA gel stain (Life Technologies). As bandas 

correspondentes aos fragmentos de DNA foram visualizadas através de um transluminador de luz ultra-

violeta.. A: pRSET A digerido; pRSET A não digerido (controle). A seta indica o plasmídeo digerido. P: 

padrão DNA ladder 1 Kb, (Thermo Scientific). B: construção pUC/MPmH1A; construção pUC/MPmH2A. 

A seta indica os fragmentos de DNA com 297 pares de bases.  

 

Em seguida, foi realizada a purificação da banda contendo os fragmentos de DNA 

localizados na altura de 297 pb (Figura 7B), referente a sequência gênica das variantes 

MPmH1A e MPmH2A, e da banda localizada na altura de 2897 pb (Figura 7A), referente 

ao plasmídeo de expressão pRSET A digerido, conforme descrito na metodologia (item 

4.1.2.1). As bandas purificadas foram então quantificadas obtendo-se os seguintes 

resultados: pRSET A = 347,5 ng/µL; MPmH1A = 9,3 ng/µL e  

MPmH2A= 3,8 ng/ µL. 
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Com os insertos (MPmH2A e MPmH1A) e o vetor (pRSET A) devidamente 

clivados e purificados, foi realizada uma reação de ligação conforme descrito nos 

Materiais e Métodos (item 4.1.2.2.), o produto dessa ligação foi utilizado para transformar 

bactérias E. coli SURE para clonagem do material. 

A presença dos insertos foi confirmada através de PCR de colônia, utilizando-se 

primers específicos para o vetor pRSET-A (item 4.2 dos Materiais e Métodos), sendo os 

produtos obtidos observados em gel de agarose 1,5% (m/v). Pode-se observar na Figura 

8, a presença de bandas na faixa de 600 pb, correspondente aos 631 pb esperados para 

ambas as construções (sequência do peptídeo de fusão do vetor pRSET A + sequência 

gênica de MPmH1A ou MPmH2A). 

 

 

Figura 8: PCR de colônia de bactérias E. coli (SURE) transformadas com pRSET-A/MPmH1A e 

pRSET-A/MPmH2A. Para a PCR de colônia foram utilizados os primers pRSETA-FOR e pRSETA-REV 

específicos para as regiões do vetor pRSET-A adjacentes aos genes de MPmH1A e MPmH2A. Os produtos 

da PCR foram aplicados em gel de agarose 1,5% corado com SYBR® Safe DNA gel stain (Life 

Technologies) e visualizados em um transluminador de luz ultra-violeta. P - padrão (DNA ladder 1 Kb, 

Thermo Scientific); C+: microplusina recombinante. A seta indica as bandas correspondentes aos 

fragmentos amplificados.  
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As colônias positivas para as construções foram cultivadas e o material foi 

purificado e quantificado para posterior transformação de bactérias E. coli BL-21 (D3) 

pLys e indução da expressão dos peptídeos recombinantes. 

 

8.2 Expressão recombinante das variantes MPmH1A e MPmH2A 

A Figuras 9 e 10 apresentam os resultados das induções para expressão em E. coli 

BL-21 (D3) pLys da microplusina, MPmH1A e MPmH2A, respectivamente.  A 

microplusina foi utilizada como controle a fim de se avaliar se a metodologia descrita 

para indução da expressão da mesma seria adequada para induzir a expressão de suas 

variantes. 

 

Figura 9: Análise da expressão em E. coli  BL-21 (D3) pLys  da microplusina e MPmH1A  por SDS-

PAGE 12%. As bactérias induzidas com IPTG (0,8 mM) foram lisadas e as frações solúveis (sobrenadante) 

e insolúveis (pellet) foram analisadas por SDS-PAGE 12% corado com solução comercial Protein Staining 

Solution (Thermo Scientific). P (kDa): padrão de massa molecular PageRuler Plus Prestained Protein 

Ladder (Thermo Scientific); P/0h e S/0h: pellet e sobrenadante das amostras antes da indução; P/1 h a P/4 

h: pellet do lisado bacteriano após 1, 2, 3 e 4 h de indução; S/1 h a S/4 h: sobrenadante do lisado bacteriano 

após 1, 2, 3 e 4 h de indução. Para a microplusina (MIC), apenas o tempo de 4 h após a indução é 

apresentado. As bandas presentes na altura de 15 kDa estão delimitadas pelos retângulos *S/4h: material 

não corresponde as amostras de interesse.  
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Figura 10: Análise da expressão em E. coli BL-21 (D3) pLys de MPmH2A por SDS-PAGE 12%. As 

frações solúveis (sobrenadante) e insolúveis (pellet) foram analisadas por SDS-PAGE 12% com solução 

comercial Protein Staining Solution (Thermo Scientific). P-kDa: PageRuler Plus Prestained Protein 

Ladder (Thermo Scientific); P/0h e S/0h: pellet e sobrenadante das amostras não induzidas, 

respectivamente; P-1 a P-4 h e S-1 a S-4 h: pellet e sobrenadantes das amostras após 1, 2, 3 e 4 h de indução, 

respectivamente. Em *: amostras não correspondem ao peptídeo de interesse nesta análise. 

 

A massa molecular esperada para os peptídeos recombinantes + peptídeo de fusão 

do vetor pRSET A é de 14,9 kDa. Nas Figuras 9 e 10, pode-se notar um aumento na 

intensidade das bandas na altura da molécula de 15 kDa do padrão, tanto no pellet quanto 

no sobrenadante do lisado das bactérias induzidas. Também é possível observar que para 

MPmH1A esse aumento foi gradativo durante os diferentes tempos de indução, tanto na 

fração insolúvel (pellet) quando na fração solúvel (sobrenadante) do lisado de bactérias 

(Figura 9). Já para MPmH2A parece não haver diferença de expressão entre os tempos 

de indução quando se observa a fração solúvel do lisado de bactérias (Figura 10).  

As amostras apresentaram expressão satisfatória quando comparadas com a 

microplusina (Figura 9). Para a microplusina, apenas as amostras antes e após 4 h de 

indução estão representadas, uma vez que o tempo ótimo de indução da mesma já havia 

sido determinado em trabalhos anteriores. Para as induções posteriores de MPmH1A e 

MPmH2A foi adotado o tempo de indução de 4 horas e o sobrenadante (fração solúvel) 

do lisado de bactérias. 
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8.3 Pré-purificação de MPmH1A e MPmH2A  

A utilização do vetor pRSET-A permite a purificação das moléculas expressas por 

acrescentar uma cauda de 6 resíduos de histidina à porção amino-terminal do produto 

expresso. Sendo assim, as frações solúveis do lisado de bactérias, analisadas por SDS-

PAGE e que poderiam conter os peptídeos expressos (Figuras 9 e 10) foram submetidas 

a uma pré-purificação utilizando-se uma coluna de níquel-Sepharose acoplada ao sistema 

ÄKTA da GE Healthcare e um gradiente de solução de imidazol (500 mM) para eluição 

das moléculas (Figura 11), como descrito nos Materiais e Métodos (Item 4.4.2). Nas 

Figuras 11 e 12, pode-se observar que as amostras foram eluídas com solução de imidazol 

em torno de 40%. As frações coletadas nos tubos T9 a T11, que englobavam a região 

correspondente ao pico de eluição com possível presença de MPmH1A (Figura 11) e 

frações coletadas nos tubos T13 a T15 (Figura 12), correspondentes ao pico de eluição 

com possível presença de MPmH2A, foram analisadas por SDS-PAGE 15%. As Figuras 

13 A e 14 A correspondem às análises, por SDS-PAGE, das coletas correspondentes ao 

intervalo dos picos de eluição para MPmH1A e MPmH2A, respectivamente. Na Figura 

13A   pode-se observar que somente o tubo de coleta T9 apresentou banda na região de 

15 kDa do padrão, indicando a possível presença de MPmH1A nessa fração, cuja massa 

esperada é de 14,9 kDa (peptídeo de fusão + sequência de MPmH1A). A presença do 

peptídeo recombinante foi confirmada por Western Blotting, utilizando-se anticorpo 

específico para cauda de histidina do vetor (Figura 13B). Já na Figura 14A, pode-se 

observar presença de moléculas na região de 15 kDa para as frações, T11, 12, T13, T14 

e T15, porém a presença de MPmH2A recombinante foi detectada por Western Blotting 

somente nas frações T13, T14 e T15 (Figura 15 B), apesar da possível presença de uma 

banda na fração T11 identificada por Western Blotting, essa amostra não foi utilizada. As 
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demais frações positivas para ambos os recombinantes foram reunidas para as próximas 

etapas. 

 

 

 

Figura 11: Purificação da fração solúvel do lisado de bactérias induzidas para a expressão de 

MPmH1A.  O material foi aplicado em uma coluna HisTrap HP (1ml) (GE Healthcare) acoplada ao sistema 

ÄKTA Protein Purification Systems (GE Healthcare). As moléculas foram eluidas utilizando-se um 

gradiente de tampão de eluição (20 mM fosfato de sódio, 500 mM de imidazol). A seta indica o pico 

correspondente a eluição da amostra em um gradiente na região de 40% para o imidazol. 
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Figura 12: Purificação da fração solúvel do lisado de bactérias induzidas para a expressão de 

MPmH2A.  O material foi aplicado em uma coluna HisTrap HP (1ml) (GE Healthcare) acoplada ao em 

sistema ÄKTA Protein Purification Systems (GE Healthcare). As moléculas foram eluidas utilizando-se um 

gradiente de tampão de eluição (20 mM fosfato de sódio, 500 mM de imidazol). A seta indica o pico 

correspondente a eluição da amostra em um gradiente na região entre 40% e 45% de imidazol.  

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Figura 13: Análise do sobrenadante do lisado de bactérias induzidas para MPmH1A, pré-purificado 

em coluna de níquel-Sepharose. A: SDS-PAGE 15%. As amostras C9 a C12 correspondem às frações T9 

a T12 que foram eluidas na cromatografia em coluna de níquel-Sepharose, coletadas e submetidas à 

eletroforese. P (kDa): Padrão Spectra Multicolor Broad range Protein ladder (Thermo Scientific); P – 

pellet do lisado de bactérias; F.T.- flow through; L – lavagem da coluna após aplicação da amostra. A 

possível presença de MPmH1A, está indicada pela seta. B: reação de Western Blotting da amostra C9. Foi 

utilizado o anticorpo específico para cauda de histidina Anti-His (N-term AP/BP) (Life Technologies), 

diluição 1:2000. A reação foi revelada utilizando-se a solução com substrato para a fosfatase alcalina 

BCIP/NBT (Invitrogen). A seta indica a presença do peptídeo recombinante reconhecido pelo anticorpo. 
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Figura 14: Análise do sobrenadante do lisado de bactérias induzidas para MPmH2A, pré-purificado 

em coluna de níquel-Sepharose. A: SDS-PAGE 15%. As amostras C11 a C15 correspondem às frações 

T11 a T15 que foram eluidas na cromatografia em coluna de níquel-Sepharose, coletadas e submetidas à 

eletroforese. P (kDa): Padrão Spectra Multicolor Broad range Protein ladder (Thermo Scientific); P – 

pellet do lisado de bactérias; F.T.- flow through; L – lavagem da coluna após aplicação da amostra. A 

possível presença de MPmH2A, está indicada pela seta. B: reação de Western Blotting das amostras C11 

a C15. Foi utilizado o anticorpo específico para cauda de histidina Anti-His (N-term AP/BP) (Life 

Technologies), diluição 1:2000. A reação foi revelada utilizando-se a solução com substrato para a fosfatase 

alcalina BCIP/NBT (Invitrogen). A seta indica a presença do peptídeo recombinante reconhecido pelo 

anticorpo. 

8.4 Determinação da concentração proteica nas amostras  

As coletas positivas para a presença dos peptídeos, determinadas por Western 

Blotting, foram reunidas e centrifugadas para substituição da solução de eluição, e 

recuperação das amostras em solução tampão Tris-HCl (100 mM, pH 8,5), para posterior 

digestão com a enzima tripsina, a fim de se separar o peptídeo de fusão dos peptídeos de 

interesse expressos. 

As amostras obtidas após a centrifugação foram então quantificadas através do 

método de Bradford, como descrito no item 4.6. Após construção de uma curva padrão 

utilizando-se diluições seriadas de BSA (Figura 15), os peptídeos foram quantificados.   
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Figura 15: Curva padrão BSA para quantificação de proteínas pelo método de Bradford. 

As quantificações obtidas para os peptídeos pré-purificados foram:  

MPmH1A = 0,70  mg/ml 

MPmH2A = 0, 75 mg/ml 

Com essa quantificação foi possível determinar a quantidade de tripsina necessária 

para a reação de digestão. Essa etapa está sendo realizada no momento para posterior 

purificação das moléculas, por HPLC, utilizando-se uma coluna C18. 

8.5 Clivagem do peptídeo de fusão e purificação de MPmH1A e MPmH2A 

por cromatografia líquida de alto desempenho 

As frações positivas para a presença dos peptídeos, determinadas por Western 

Blotting, foram reunidas, centrifugadas para substituição da solução de eluição, e 

recuperação das amostras em solução de tampão Tris-HCl (100 mM, pH 8,5), para 

posterior digestão com a enzima tripsina, a fim de se separar o peptídeo de fusão dos 

peptídeos de interesse pré purificados. Para isso, as amostras foram quantificadas através 

do método de Bradford, como descrito no item 4.6 dos Materiais e Métodos. Após a 
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reação de digestão com tripsina, as amostras foram liofilizadas e ressuspendidas em 2 ml 

de solução de ácido trifluoroacético (TFA) a 0,05% e purificadas por cromatografia de 

fase reversa, utilizando-se uma coluna semi preparativa C18, como descrito no item 4.8 

dos Materiais e Métodos.  

 As Figuras 16 e 17 correspondem aos cromatogramas obtidos da purificação das 

amostras contendo os peptídeos MPmH1A e MPmH2A, respectivamente. Todas as 

frações coletadas foram testadas quanto a presença ou não de atividade antimicrobiana 

contra M. luteus.  

 

Figura 16: Purificação do peptídeo recombinante MPmH1A por cromatografia de fase reversa. Após 

digestão do peptídeo de fusão com tripsina, a amostra foi submetida a purificação por HPLC, utilizando-se 

uma coluna analítica C18. A eluição das moléculas foi realizada em gradiente de acetonitrila de 2 a 60% 

contendo TFA 0,05%, durante 60 min e com fluxo de 1,5 ml/min.  As frações foram coletadas manualmente. 

As setas indicam os picos que apresentaram moléculas com atividade contra Micrococcus luteus. 
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Figura 17: Purificação do peptídeo recombinante MPmH2A por cromatografia de fase reversa.  Após 

digestão do peptídeo de fusão com tripsina, a amostra foi submetida a purificação por HPLC, utilizando-se 

uma coluna analítica C18. A eluição das moléculas foi realizada em gradiente de acetonitrila de 2 a 60% 

contendo TFA 0,05%, durante 60 min e com fluxo de 1,5 ml/min.  As frações foram coletadas manualmente. 

A seta indica o pico que apresentou atividade contra Micrococcus luteus. 

  

 Os perfis cromatográficos obtidos da purificação de MPmH1A e MPmH2A foram 

comparados ao perfil cromatográfico da microplusina. Ambas as amostras apresentaram 

perfil de eluição semelhante ao da microplusina, sendo o perfil cromatográfico da amostra 

MPmH2A, o mais similar. A eluição das variantes ocorreu com concentração de 

acetonitrila próxima ao da microplusina, aproximadamente 48%. 

8.6 Atividade antimicrobiana das moléculas purificadas  

Todas as frações coletadas manualmente na purificação por HPLC foram testadas 

a fim de se avaliar a presença ou não de atividade antimicrobiana contra M. luteus, 

bactéria Gram-positiva sensível à ação da microplusina, como previamente descrito 

(SILVA et al., 2009). Interessante notar que, para as amostras correspondentes à 

purificação de MPmH1A, mais de uma fração coletada apresentou atividade 
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antimicrobiana, sendo elas as frações 2, 3, 39 e 41 (Tabela 2). Considerando-se os valores 

de absorbância das culturas controle, contendo água ultrapura ao invés de moléculas teste, 

pode-se inferir que houve uma inibição de praticamente 100% do crescimento microbiano 

para as frações 2 e 41 e uma inibição de aproximadamente 85% e 75% para as frações 3 

e 39.   

Já para as frações coletadas da purificação de MPmH2A, apenas a fração 48 

apresentou atividade antimicrobiana, com 100% de inibição do crescimento bacteriano 

(Tabela 3).  

Tabela 1. Ensaio de atividade antimicrobiana das amostras de MPmH1A  

 As frações coletadas manualmente  durante a purificação em coluna de alta 

afinidade,  foram submetidas ao ensaio de atividade antimicrobiana, e os resultados estão 

apresentados nas tabelas 2 para MPmH1A  e  3 para MPmH2A.   

Em vermelho, diluições que apresentaram atividade inibitória. MC: meio de cultura PB ( 

1%, peptona, 0,5% NaCl e pH 7,4)  controle negativo; controle positivo: MC +  meio de 

cultura PB( 1%, peptona, 0,5% NaCl e pH 7,4)  + microrganismo; X: água ultrapura; 

MC MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC 

MC     1 2 3 4 4 5 6 6 MC 

MC 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MC 

MC 15 16 17 18 19 20 27 28 29 30 MC 

MC 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 MC 

MC 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 MC 

MC 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 MC 

X MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC 

                        

0,038 0,497 0,505 0,507 0,509 0,53 0,514 0,53 0,513 0,493 0,511 0,037 

0,04 * * 0,544 *0,054 *0,111 0,521 0,437 0,519 0,538 0,535 0,038 

0,038 0,488 0,537 0,58 0,581 0,432 0,579 0,551 0,558 0,536 0,538 0,039 

0,038 0,521 0,539 0,584 0,587 0,561 0,565 0,583 0,58 0,486 0,568 0,034 

0,039 0,538 0,532 0,518 0,566 0,563 0,514 0,567 0,537 0,547 0,55 0,039 

0,042 0,562 0,549 0,57 0,558 0,557 0,569 0,555 *0,158 0,56 0,558 0,039 

0,04 *0,040 0,556 0,556 0,563 0,578 0,56 0,564 0,56 0,565 0,569 0,038 

0,036 0,548 0,579 0,571 0,512 0,578 0,558 0,58 0,552 0,569 0,483 0,039 
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Tabela 2.  Ensaio de atividade antimicrobiana das amostras de MPmH2A  

MC MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC 

MC 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 MC 

MC 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MC 

MC 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 MC 

MC 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 MC 

MC 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 MC 

MC 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 MC 

X MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC+ MC 

            

0,036 0,564 0,486 0,531 0,538 0,519 0,518 0,486 0,509 0,519 0,504 0,036 

0,038 0,5 0,528 0,497 0,568 0,558 0,55 0,532 0,571 0,565 0,569 0,036 

0,042 0,59 0,585 0,622 0,587 0,548 0,595 0,545 0,593 0,547 0,564 0,041 

0,038 0,591 0,644 0,626 0,611 0,599 0,614 0,583 0,599 0,481 0,612 0,039 

0,038 0,609 0,661 0,659 0,565 0,579 0,61 0,565 0,608 0,565 0,582 0,055 

0,041 0,582 0,619 0,621 0,584 0,635 0,609 0,587 0,564 0,615 0,461 0,038 

0,041 0,605 0,566 0,043 0,559 0,442 0,58 0,573 0,594 0,62 0,553 0,038 

0,042 0,592 0,557 0,578 0,57 0,631 0,557 0,565 0,532 0,534 0,462 0,039 

  

8.7 Caracterização das frações com atividade antimicrobiana  

As frações que apresentaram resultados antimicrobianos positivos, foram 

analisadas por espectrometria de massas e os resultados foram comparados aos valores 

teóricos de massa molecular obtidos para MPmH1A e MPmH2A, como descrito no Item 

5.1 dos Materiais e Métodos.  

Nenhuma das frações da purificação de MPmH1A com atividade antimicrobiana 

apresentaram massa molecular próxima à massa teórica esperada para MPmH1A, que 

seria de 10.142,26 Da. A fração 2 apresentou molécula majoritária de 4373,7451 Da; a 

fração 39 apresentou molécula majoritária de 5788,1397 Da e a fração 41, uma molécula 

majoritária de 9149,4038 Da (Figuras 18, 19, 20 respectivamente). Não foi possível 

analisar a fração 3 devido a problemas técnicos, sendo que a repetição da análise está em 

andamento.   
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Esses peptídeos podem ter sido gerados a partir de clivagem interna da molécula 

com tripsina. Sendo assim, a sequência de aminoácidos de MPmH2A foi analisada 

utilizando-se a ferramenta PeptideCutter disponível no portal Expasy, a fim de se obter 

uma predição de peptídeos que poderiam ser gerados a partir de uma clivagem com 

tripsina. Foram obtidos peptídeos com as seguintes massas moleculares:  

Massa dos peptídeos gerados a partir da clivagem com tripsina nas argininas(R): 

 

1. AHQELCTKGDDALVTELECI: 2188.45 Da 

2. AHQELCTKGDDALVTELECI RL: 2457.80 Da    

 

3.  LRISPETNAAFDNAVQQLNCLNRACAYRKMCATNNLEQAMSVYFTNEQIK 

EIHDAATACDPEAHHEHDH: 7815.63 Da 

4.  ISPETNAAFDNAVQQLNCLNRACAYRKMCATNNLEQAMSVYFTNEQIKEI 

HDAATACDPEAHHEHDH: 7546.28 Da 

 

5. AHQELCTKGDDALVTELECI RLRISPETNAAFDNAVQQLNCLN: 4758.33 Da 

6. ACAYRKMCATNNLEQAMSVYFTNEQIKEIHDAATACDPEAHHEHDH: 

5245.75 Da  

 

7. AHQELCTKGDDALVTELECIRLRISPETNAAFDNAVQQLNCLNRACAY: 

5322.99 Da 

8. KMCATNNLEQAMSVYFTNEQIKEIHDAATACDPEAHHEHDH: 4681.09 Da 

Massa dos peptídeos gerados a partir da clivagem com tripsina nas lisinas(K): 

 

1. GDDALVTELECIRLRISPETNAAFDNAVQQLNCLNRACAYRKMCATNNLE 

QAMSVYFTNEQIKEIHDAATACDPEAHHEHDH: 9231.21 Da  

 

2. AHQELCT: 800.88 Da 
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Quanto à análise da fração 48, referente à purificação de MPmH2A, pode-se 

observar na Figura 22  uma molécula majoritária com massa molecular de 10.131,9272, 

sendo essa massa próxima ao valor de 10.142,26 Da esperado.  

 

 

 

 

 

Figura 18:  Espectrograma de massas da fração 2 com atividade antimicrobiana, 

proveniente da purificação de MPmH1A. Os espectros foram analisados com o auxílio da 

ferramenta mMass (http://www.mmass.org/). O círculo indica a molécula com massa molecular 

majoritária encontrada.

 



42 

 

 

   

Figura 19:  Espectrograma de massas da fração 39 com atividade antimicrobiana, 

proveniente da purificação de MPmH1A. Os espectros foram analisados com o auxílio da 

ferramenta mMass (http://www.mmass.org/). O círculo indica a molécula com massa molecular 

majoritária encontrada. 

 

 

Figura 20:  Espectrograma de massas da fração 41 com atividade antimicrobiana, 

proveniente da purificação de MPmH1A. Os espectros foram analisados com o auxílio da  
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Figura 21:  Espectrograma de massas da fração 48 com atividade antimicrobiana, 

proveniente da purificação de MPmH2A. Os espectros foram analisados com o auxílio da 

ferramenta mMass (http://www.mmass.org/). O círculo indica a molécula com massa molecular 

majoritária encontrada.  

 Referente a análise das moléculas com o cobre, foi possível analisar para 

MPmH2A e verificar que não houve alteração, ou interação do cobre com a molécula, 

para modificação significativa da massa. A Figura 22, a análise realizada após a adição 

do cobre ao meio com a molécula.  
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Figura 22:  Espectrograma de massas da fração 48 com atividade antimicrobiana, 

proveniente da purificação de MPmH2A com cobre. Os espectros foram analisados com o 

auxílio da ferramenta mMass (http://www.mmass.org/). O círculo indica a molécula com massa 

molecular majoritária encontrada.  

 

8.7.1 Determinação mínima da concentração inibitória (MCI)   

 As frações que apresentaram atividade antimicrobiana, foram submetidas ao novo 

ensaio líquido de inibição do crescimento em diluição seriada, a fim de se determinar a 

mínima concentração inibitória (MCI) dos peptídeos. O cálculo para a diluição seriada 

correlacionou a massa obtida, pela concentração encontrada das mesmas para alcançar a 

diluição e avaliar a menor concentração inibitória das moléculas. A Tabela 4 apresenta 

os resultados obtidos para MPmH2A, que apresentou atividade de inibição do 

crescimento microbiano, a partir das diluições seriadas.   
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Tabela 3.  Determinação da concentração mínima inibitória para MPmH2A  

Em vermelho, diluições que apresentaram atividade inibitória. MC: meio de cultura PB ( 

1%, peptona, 0,5% NaCl e pH 7,4)  controle negativo; controle positivo: MC +  meio de 

cultura PB ( 1%, peptona, 0,5% NaCl e pH 7,4)  + microrganismo; X: água ultrapura.  Em 

azul * Estreptomicina 10 mg/ml e * Tetraciclina 25 mg/ml respectivamente. A: 

corresponde a amostra MPmH2A. 

0,037 
0,157 0,124 0,241 0,231 0,132 0,159 0,193 0,118 0,122 0,125 0,039  

0,037 0,042 0,044 0,045 0,043 0,044 0,044 0,044 0,051 0,157 0,143 0,038 A 

0,031 0,120 0,124 0,118 0,182 0,163 0,122 0,129 0,124 0,042 0,041 0,038  

             

MC MC + MC + MC + MC + MC + MC + MC + MC + MC + MC + MC  

MC 2,50µM 1,25µM 0,625µM 0,312µM 0,156µM 0,078µM 0,04µM 0,02 µM 0,01 µM 0,005 µM MC A 

X MC + MC + MC + MC + MC + MC + MC + MC + *10mg/ml *25mg/ml MC  

 

8.8 Sequenciamento 

O sequenciamento dos nucleotídeos que codifica os peptídeos MPmH1A e 

MPmH2A foi realizado em paralelo às induções. Para a amostra MPmH1A parece que 

ocorreu uma mutação na reação do primer forward que indica o primeiro resíduo de 

aminoácido como uma valina, quando  o esperado era alanina (Figura 23).  Para o 

peptídeo MPmH2A, de acordo com a sequência obtida tanto para a reação utilizando o 

primer forward quanto o primer reverse, parece ter havido uma mutação que resultou na 

substituição da histidina 1 por um resíduo de arginina (Figura 24). 
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Figura 23: Alinhamento da amostra MPmH1A.  As amostra teórica e alinhamento da 

sequência forward da amostra MPmH2A, apresentam–se alinhados através de edição realizada a 

partir do software Bioedit (http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html). A seta indica início 

do alinhamento  forward dos nucleotídeos correspondentes ao peptídeo recombinate variante.  

 

 

 

Figura 24: Alinhamento da amostra MPmH2A.  As amostra teórica e alinhamento da 

sequência forward da amostra MPmH2A, apresentam–se alinhados através de edição realizada a 

partir do software Bioedit (http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html). A seta indica início 

do alinhamento  forward dos nucleotídeos correspondentes ao peptídeo recombinate variante.  
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9   Discussão 

 

Estudos prévios demonstraram que a atividade quelante de cobre da microplusina 

pode ser fundamental para a sua atividade antimicrobiana. Essa hipótese está baseada em 

experimentos que demonstraram que a microplusina ao sequestrar cobre do meio de 

cultura, diminuía drasticamente o crescimento de M. luteus e C. neoformans (SILVA et 

al, 2009; SILVA  et al, 2011).  Baseado nos estudos de caracterização estrutural da 

molécula, nos quais procurou-se mapear quais resíduos de aminoácidos estavam 

envolvidos na formação do sítio de ligação ao cobre da microplusina, o presente trabalho 

apresentou como objetivo principal avaliar o papel das histidinas amino-terminais His-1 

e His-2 sobre a propriedade quelante de cobre e também sobre a atividade antimicrobiana 

do peptídeo, utilizando-se para isso, a expressão de duas moléculas recombinantes: 

MPmH1A e MPmH2A. A opção por investigar esses dois aminoácidos foi baseada nos 

dados de RMN que indicaram dezesseis resíduos de aminoácidos da microplusina que 

poderiam estar potencialmente envolvidos na formação de um complexo com o cobre, 

estando estes concentrados na região amino-terminal, incluindo a histidina 2 (H-2) e nas 

-hélices 1 e 5 (SILVA et al., 2009). Apesar de His-1 não ter sido apontada nesses 

estudos, também optamos por investigar o seu papel. 

A alteração na sequência primária da microplusina, mesmo sendo a substituição 

de apenas um aminoácido, poderia implicar em alterações em sua estrutura e função. 

Dados teóricos comparando-se as sequências de MPmH1A e MPmH2A com a sequência 

primária da microplusina mostram que o pI dessas variantes não varia significativamente 

do pI da microplusina em pH fisiológico: MPmH1A e MPmH2A possuem um pI 

estimado de 5,01 e a microplusina pois pI igual a 5,2. Sendo assim, a característica 

aniônica desses peptídeos parece ser mantida.  
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O protocolo para indução da expressão recombinante das variantes foi 

praticamente o mesmo seguido para a indução da microplusina (ESTEVES et al., 2009). 

Algumas alterações a fim de se melhorar o rendimento foram introduzidas como a 

utilização do meio de cultura CircleGrow® e da bactéria competente E. coli BL-21 (D3) 

pLys. O meio CircleGrow®, segundo informações do fabricante, promove ótimo 

crescimento de E. coli e favorece a replicação dos plasmídeos. De acordo com o 

fabricante, as bactérias cultivadas neste meio utilizam uma fonte secundária de carbono 

que se torna disponível ao longo do tempo de cultivo. O crescimento celular e a replicação 

dos plasmídeos continua, mesmo após a cultura ter atingido a fase estacionária de 

crescimento, com muito menos morte celular após um crescimento overnight, por 

exemplo. Devido ao seu potencial, esse meio foi utilizado como primeira opção de 

cultivo.  

Já a linhagem de bactérias E. coli BL-21 (D3) pLys foi utilizada com o objetivo 

de reduzir a expressão basal dos peptídeos, uma vez que a expressão piloto utilizando a 

linhagem E. coli BL-21 (D3) apresentou expressão basal considerável, até mesmo para a 

microplusina (dados não apresentados). A expressão basal pode ser prejudicial caso o 

gene de interesse seja tóxico para a célula, o que pode induzir a seleção de células que 

expressam a molécula recombinante em menores quantidades com o passar do tempo. O 

problema da toxicidade interfere com a proliferação normal do microrganismo e o 

resultado é uma taxa de crescimento mais lenta (GERMAN e CECCARELLI, 2014). 

Apesar da microplusina não possuir atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-

negativas (FOGAÇA et al. 2004; SILVA et al. 2009), não se pode descartar a 

possibilidade desses peptídeos apresentarem alguma toxicidade em meio intracelular. 

Sendo assim, a linhagem E. coli BL-21 (D3) pLys foi utilizada como alternativa ao 

protocolo original, uma vez que favorece o aumento na expressão de proteínas e peptídeos 
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recombinantes através da expressão da lisozima T7, um inibidor natural da T7 RNA 

polimerase, e assim suprimindo expressões basais antes da indução com IPTG 

(GERMAN e CECCARELLI, 2014). Nossos resultados, mostram uma considerável 

redução na expressão basal dos peptídeos, o que nos levou a continuar utilizando essa 

linhagem nas induções posteriores.  

Entretanto, mesmos com essas alterações no protocolo inicial, os peptídeos 

MPmH1A e MPmH2A foram encontrados tanto nas frações solúveis quanto insolúveis 

do lisado de bactérias induzidas. Isso também ocorreu com a microplusina tanto neste 

trabalho, quanto em induções anteriores, utilizando o protocolo descrito para sua 

expressão recombinante. Como o objetivo deste trabalho não era comparar diferentes 

protocolos de indução, optamos em prosseguir com a purificação do material obtido na 

fração solúvel do lisado. Apesar da presença dos peptídeos na fração insolúvel, os 

processos que levam à recuperação dessas moléculas são demorados e nem sempre bem-

sucedidos na hora de recuperar a proteína em sua conformação nativa (XING et al., 2014). 

O teste da atividade antimicrobiana na variante MPmH1A contra M. luteus, 

apresentou resultado inesperado com mais de uma fração com atividade inibidora de 

crescimento bacteriano (Tabela 2) e ao analisar essas frações por espectrometria de 

massas (Figuras 19, 20 e 21) observou-se que nenhuma das moléculas possuía massa 

molecular próxima da massa molecular teórica esperada para essa variante da 

microplusina. Uma possibilidade é que durante a etapa de purificação que consistia na 

separação do peptídeo de fusão da sequência de MPmH1A através de digestão proteica 

utilizando a enzima tripsina de pâncreas bovino (Item 4.7 dos Materiais e Métodos), a 

molécula tenha sido clivada internamente, uma vez que a microplusina possui sítios de 

clivagem para essa enzima (resíduos de arginina e lisina). A microplusina, no entanto, 

não é clivada internamente pela tripsina e esta enzima é utilizada em seu protocolo padrão 
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de purificação (ESTEVES et al., 2009), o mesmo porém, pode não ter ocorrido com 

MPmH1A. As massas moleculares obtidas para os quatro peptídeos com atividade 

antimicrobiana foram: 4373,74 Da (fração 2), 5788,13 Da (fração 39) e 9149,4 Da (fração 

41), sendo a fração 41 eluída com concentração de acetonitrila próxima a esperada para a 

microplusina. Utilizando a ferramenta de predição de sítios de clivagem para proteases e 

peptidases PeptideCutter disponível no portal Expasy, foram encontrados peptídeos com 

massas moleculares próximas às massas obtidas, porém, com essas análises não é possível 

afirmar se houve uma clivagem ou se as moléculas obtidas são contaminantes produzidos 

pela própria bactéria. Esses dados são resultados de dois lotes de indução, sendo que em 

um deles apenas o peptídeo de 9149,4 Da foi detectado (dado não mostrado). Portanto, 

há necessidade de se realizar novas induções a fim de atestar a reprodutibilidade desses 

dados e se estes forem confirmados, aprofundar a caracterização. Uma outra abordagem 

também pode ser a utilização de uma protease que não possua sítios internos de clivagem 

na molécula. Deve-se notar que a concentração estimada desses peptídeos que inibiu 

100% do crescimento bacteriano está na faixa de micromolar entrre 1,4 e 3 µM, não muito 

distantes do valor da MIC100 da microplusina nativa recombinante, que fica no intervalo 

entre 0,39-0,78 µM. Para a fração MPmH1A (2) foi possível encontrar atividade em 100% 

de inibição do crescimento na faixa de 1,44 µM e que ainda assim, está próxima da faixa 

para inibição da microplusina nativa recombinante (FOGAÇA et al., 2004).  

A purificação de MPmH2A apresentou apenas uma molécula com atividade 

antimicrobiana (Tabela 3). O ensaio líquido de inibição do crescimento, com esta 

molécula, foi possível observar que a faixa de concentração micromolar da MIC100 

apresentou-se a mesma que a obtida para a microplusina nativa recombinante, que fica 

no intervalo entre 0,39-0,78 µM. A Tabela 4, demonstrou que a menor concentração 

obtida para a molécula apresentou se na faixa de 0,02 µM sendo este valor menor que o  
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esperado, com relação a molécula nativa recombinate.   Esta fração também apresentou 

um perfil de eluição muito próximo ao da microplusina e massa molecular (Figura 18) 

próxima a massa téorica esperada para esse peptídeo, que é de 10142,2 Da, segundo o 

software de predição de massa molecular do portal Expasy. Curiosamente, o 

sequenciamento de nucleotídeos da sequência codificante para essa variante, apresentou 

uma troca da primeira His-1 por um resíduo de arginina. O resultado, portanto, foi a 

obtenção de uma molécula sem as histidinas His-1 e His-2, indicando que as mesmas 

podem não ser necessárias para a atividade antimicrobiana da microplusina. 

Interessantemente, MPmH2A não é um quelante de cobre, como indicado pelo dado de 

espectrometria de massas. Esse resultado indica que pode haver um mecanismo de ação 

antimicrobiana distinto da ação da microplusina, ou, a microplusina pode inibir o 

crescimento microbiano por outras vias que não apenas através do sequestro de cobre do 

meio de cultura. Em estudos realizados com a hebraína, um peptídeo de carrapato que 

possui 61% de identidade com a microplusina, porém sem atividade quelante de cobre 

avaliada, foi demonstrado que a remoção dos resíduos de histidina da região carboxi-

terminal reduziu sua atividade contra Escherichia coli e Candida glabrata. Entretanto, a 

remoção da cauda de histidina não afetou o efeito da hebraína sobre Staphylococcus 

aureus (LAI et al., 2004). Estes dados sugerem, portanto, que pode haver mecanismos de 

ação diversos para uma mesma molécula. No caso de MPmH2A, a ausência das histidinas 

amino-terminais não afetou sua atividade contra M. luteus, porém, não se pode afirmar se 

o mesmo ocorreu para outros microrganismos e estudos adicionais são necessários a fim 

de se elucidar o mecanismo de ação de MPmH2A.  
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10   Conclusão  

 

A indução da expressão recombinante de duas variantes da microplusina 

apresentou resultado diverso do que era esperado para a purificação de MPmH1A. Mais 

estudos são necessários para avaliar se os peptídeos obtidos com atividade antimicrobiana 

são resultantes ou não de uma clivagem inespecífica da molécula original.  

Já para MPmH2A, o fato da atividade antimicrobiana ter sido mantida mesmo sem 

as duas histidinas, indica que esses resíduos não são essenciais para sua atividade 

antimicrobiana. Por outro lado, a ausência de atividade quelante de cobre, indica que 

ambos ou apenas His-2, como já indicado previamente por espectrometria de massas, 

pode ser essencial para essa atividade.  
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