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INTRODUÇÃO: 

As proteínas são macromoléculas essenciais à vida e são constituídas por uma sequência de 

resíduos de aminoácidos, unidos por meio de ligações peptídicas. A sequência de resíduos de 

aminoácidos determina quais interações serão possíveis entre as cadeias laterais dos aminoácidos e, 

portanto, um fator determinante da estrutura tridimensional, o que exercerá influência na configuração 

de seu estado nativo, por meio do processo de enovelamento proteico. 

  O estado nativo é aquele termodinamicamente mais estável, uma condição de menor energia 

livre que uma proteína pode alcançar [1]. O enovelamento garante que a estrutura a ser alcançada seja 

ditada por forças hidrofílicas e hidrofóbicas do meio com resíduos apolares no interior e os polares no 

exterior. Cada proteína percorre um caminho definido e específico, com a formação de alguns 

intermediários, até atingir o seu estado mínimo de energia [1].  

Durante o enovelamento na célula, devido à alta concentração de diversas macromoléculas no 

meio celular, muitas proteínas não atingem ou não mantêm sua estrutura correta sem a assistência de 

outras proteínas, chamadas de chaperonas moleculares e/ou HSPs [2 - 3].As chaperonas moleculares 

e HSPs são um grupo de proteínas capazes de auxiliar a formação correta da estrutura tridimensional 

de proteínas (“clientes”) , atuam na prevenção no enovelamento incorreto ao impedir interações não 

produtivas, e um enovelamento eficiente da estrutura nativa. Este controle é essencial, pois o acúmulo 

de proteínas parcialmente enoveladas no ambiente celular é a causa de diversas doenças 

neurodegenerativas [4 – 6]. Em situação de estresse, as proteínas podem sofrer agregação incorreta. 

As HSPs são classificadas de acordo com a interação com a proteína cliente e com a massa 

molecular do seu monômero – mesmo que muitas sejam encontradas na forma de oligômeros – em 

cinco famílias: HSP100, HSP90, HSP70, HSP60 e  SmHSP (Sm = small) [7 – 8]. Além disso, as 

chaperonas moleculares podem ser divididas em holders, foldases e desagregases, cujas classificações 

se referem ao tipo de relação que acontece com suas proteínas clientes. As SmHSPs são nomeadas e 

caracterizadas por possuírem estruturas monoméricas com menor massa molecular, cujas massas 
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variam de 12 a 42 kDa [9 – 11]. Elas agem na prevenção da formação de agregados, ligando regiões 

hidrofóbicas expostas devido ao aumento da temperatura, por exemplo. A partir disso, este trabalho tem 

como objetivo expressar e estabelecer um protocolo para a purificação da SmHSP de Aedes aegypti a 

fim de compreender os mecanismos da manutenção da proteostase do mosquito, uma vez que é o vetor 

responsável pela transmissão de vírus emergentes como Zika (ZIKV), Dengue (DENV), Chikungunya 

(CHIKV) e Febre Amarela (YFV).  

METODOLOGIA: 

O vetor plasmidial contendo o fragmento de DNA codificante para a proteína de Aedes aegypti 

(pColaDuet-1::SmHsp) foi obtido comercialmente pela GenScript (Piscataway, Nova Jersey, USA). A 

inserção do vetor foi realizada em cepas bacterianas competentes Escherichia coli BL21(DE3) a partir 

da técnica de transformação. Essa transformação ocorreu por procedimento de choque térmico [10]: 

inicialmente as células foram incubadas com os vetores por 30 minutos no gelo e, então submetidas à 

temperatura de 42ºC por 90 segundos. Após essa etapa, a suspensão celular foi incubada no gelo por 

mais 2 minutos e posteriormente, adicionado 800 µl de meio SOC (20 g/L de peptona; 5 g/L de extrato 

de levedura; 500 mg/L de NaCl; 2,5 mM de KCl; 10 µM de MgCl2; 20 µM de glicose) à suspensão 

bacteriana e as células foram incubadas a 37ºC por 45 minutos. Por fim, as células foram plaqueadas 

em meio de cultura Lisogenic broth (LB) sólido ( 10 g/L de triptona; 5 g/l de extrato de levedura; 10 g/L 

de NaCl; ágar 1,5%) acrescido de 30 µg/mL de canamicina e incubadas overnight a 37ºC em estufa. 

Após a obtenção das cepas contendo os plasmídeos de interesse, uma colônia isolada é pré-

inoculada em 5 mL de meio LB, na presença de canamicina, à 37ºC por 16 h, sob agitação de 200 rpm. 

Posteriormente ao crescimento, 2,5 mL do pré-inóculo foram transferidos para 50 mL de meio LB, 

contendo o antibiótico, e cultivados nas mesmas condições até atingir uma DO600nm entre 0,6 e 0,8. Na 

sequência, 0,5 mM de IPTG (Isopropil β-D-1-tiogalactopiranosida) foram adicionadas as células para 

indução e as bactérias cresceram em diferentes temperaturas por diferentes tempos. A molécula de 

IPTG foi utilizada como indutor pois a linhagem E. coli BL21(DE3) apresenta o gene DE(3), responsável 

pela codificação da enzima T7 RNA polimerase que está sob controle do promotor lacUV5, que é 

sensível a essa molécula [11]. 

O período de indução ótimo para a proteína recombinante AaSmHSP foi determinado em ensaios 

de indução em pequena escala para determinação do tempo e da temperatura ótimos para expressão. 

Após esses períodos, as células foram centrifugadas a 12000 rpm por 2 min e o precipitado foi 

armazenado no -20ºC. Os pellets bacterianos foram ressolubilizados em tampão de lise, composto de 

20 mM de Na2HPO4/NaH2PO4 pH 7,5, 250 mM de NaCl, 20 mM de imidazol, 750 µM de PMSF, 20 ng/mL 

de lisozima e 2,5 µL de RQ1 RNase-free DNase (Promega 1u/µl) e lisados por sonicação usando Sonic 

Dismembrator Model 100 (Fisher Scientific), com 5 pulsos de 5 s com intervalos de 1 min. A suspensão 

foi centrifugada a 12000 rpm por 2 min, o sobrenadante foi dissociado do precipitado e o nível de indução 

foi avaliado por eletroforese em géis de poliacrilamida de 12% em presença de duodecil-sulfato de sódio 

(SDS-PAGE). Os géis decorrentes da eletroforese foram corados com Coomassie Brilliant Blue e 
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descorados em solução descorante (composta por ácido acético, etanol e água). A tabela abaixo resume 

a condição utilizada para expressão da chaperona.  

 

Proteína Organismo Vetor Temperatura (ºC) Tempo (h) 

AaSmHSP Aedes aegypti pColaDuet-1 37 6 

Tabela 1: Condição utilizada para expressão da proteína recombinante em E. coli BL21(DE3). 

 

Após a determinação da condição ótima para expressão da AaSmHsp em E. coli, essa condição 

será repetida em larga escala (500 mL de meio de cultura) para as etapas de purificação. Devido a 

proteína de interesse apresentar cauda de poli-histidina inserida pelo vetor na porção N-terminal, permite 

que a cromatografia de afinidade ao níquel seja a primeira etapa utilizada, pois o anel imidazol das 

histidinas, por ligações de coordenação com o íon metálico Ni2+, retém a proteína na coluna. Para eluir 

as proteínas que interagem com a matriz da coluna, será necessário utilizar altas concentrações de 

imidazol para competir com os resíduos de aminoácidos pela ligação ao metal [12]. 

 Após as proteínas serem eluídas na cromatografia de afinidade, elas serão submetidas à 

cromatografia de exclusão molecular empregando a coluna XK 26/60 de 320 mL, composta pela resina 

Superdex 200 (GE Lifesciences) e acoplada ao ÄKTA Pure (Cytiva). Essa técnica se baseia na 

separação de proteínas com base na sua massa molecular e tamanho, na qual o material poroso que 

compõem a resina, como fase estacionária, permite que as moléculas possam entrar ou não nos poros 

da matriz. Moléculas maiores passam diretamente pela coluna, sem entrar nos pequenos poros da 

resina, e, portanto, são eluidas primeiramente do que moléculas pequenas, cujas dimensões possibilitam 

que elas percorram um caminho maior, passando pelo interior desses poros [13]. O grau de pureza e a 

eficiência do processo de purificação serão monitorados por SDS-PAGE. Uma representação 

esquemática, elaborada com auxílio da ferramenta online Biorender, pode ser observada abaixo: 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O plasmídeo contendo a sequência que codifica a proteína AaSmHSP foi transformado em 

células competentes de E. coli BL21(DE3) e E. coli ArcticExpress (DE3) para padronização das 

condições ótimas de expressão. Para isso, foram realizados testes em pequena escala usando 

Figura 1: Representação das etapas de expressão e purificação da proteína de interesse.  
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diferentes temperaturas (12, 20, 25, 30 e 37ºC) e tempos de indução (2h - 48h), por meio da análise por 

SDS-PAGE de amostras dos lisados totais de bactérias e das frações solúveis e insolúveis resultantes 

da centrifugação desses lisados (Figura 2 - A a F).  

 

 

Figura 2: Teste de expressão da proteína AaSmHsp em diferentes tempos e temperaturas. (M) padrão de massa molecular; (NI) fração não 

induzida, antes da adição do IPTG; (T) lisado solúvel e insolúvel; (S) lisado solúvel; (INS) lisado insolúvel. 

 

É possível observar no SDS-PAGE, uma banda mais intensa que migrou com massa molecular 

de 31 kDa, correspondendo a expressão da proteína SmHSP. Percebe-se ainda que para todas as 

temperaturas testadas, maior foi a quantidade de proteína expressa conforme maior o tempo de indução, 

A B 
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porém também aumentou a quantidade de AaSmHSP na fração insolúvel (INS) (Figura 2- A a F). Dessa 

forma, considerando o menor tempo de indução para maior quantidade da proteína solúvel (S), 

determinou-se que a melhor condição de expressão ocorreu a 37ºC por 6h (Figura 2A).  

CONCLUSÕES: 

A proteína AaSmHSP foi eficientemente clonada em vetor de expressão pColaDuet-1. A melhor 

condição para expressão heteróloga na fração solúvel foi a 37ºC por 6h.   
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