
Caracterização biofísica da duplo mutante P227S-D224A da
OXA-143

Palavras-Chave: [Beta-lactamase], [Cinética enzimática], [Biofísica de proteínas]

Autores/as:
Leonardo Rosa Valdo UNICAMP

Yara Lins Rocha UNICAMP
Prof.ª Dr.ª Denize C. Favaro (orientador/a) UNICAMP

INTRODUÇÃO:

Desde a descoberta da penicilina, os antibióticos do tipo β-lactâmicos têm sido utilizados para

tratamento de infecções bacterianas. Entretanto, o uso indiscriminado trouxe consigo a pressão

seletiva e, consequentemente, a seleção de bactérias resistentes a essa classe de antibióticos. Dentre

os mecanismos de resistência, a expressão de enzimas capazes de hidrolisar os β-lactâmicos

(β-lactamases) é um mecanismo extremamente eficiente de sobrevivência e evolução. As

β-lactamases estão divididas em duas classes: 1. as serino-ß-lactamases (classes A, C e D) e 2.

metalo-β-lactamases (classe B). Em 2004 foi isolado no Brasil o gene que codifica para a β-lactamase

OXA-143, enzima pertencente à classe D e caracterizada como Carbapenem Hydrolyzing Class-D

β-lactamases” (CHDLs). A OXA-143 possui a capacidade de hidrolisar não só penicilinas, mas também

oxacilinas/cloxacilinas e carbapenêmicos como imipenem e meropenem, constituindo no principal

mecanismo de resistência da cepa Ab804 de Acinetobacter baumannii aos β-lactâmicos1,2. As OXAs

possuem estruturas terciárias semelhantes que compreendem dois domínios, um formado por duas

α-hélices e uma folha β, composta de seis fitas, e outro formado apenas por α-hélices (Fig.1). Apesar

da similaridade estrutural, estudos envolvendo as variantes naturais das subfamílias OXA-24/40 e

OXA-23 mostram que uma simples mutação no loop β5-β6 (P227S) torna as variantes cataliticamente

mais eficientes quando comparadas às enzimas nativas3,4,5. Entretanto, na subfamília da OXA-143 a

substituição D224A, no mesmo loop, está associada a uma menor eficiência catalítica6,7. Os exemplos

acima mostram a importância do estudo da evolução de enzimas OXAs no entendimento dos

mecanismos envolvidos na hidrólise de antibióticos β-lactâmicos. A fim de compreender o efeito

“positivo” da mutação P227S e “deletério” da D224A, no presente trabalho foi realizado o estudo da

mutação P227S no contexto da D224A: OXA-143(P227S, D224A)1 e seu efeito na estabilidade térmica

e eficiência catalítica da família de enzimas OXA-143.
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Fig. 1: Estrutura cristalográfica da OXA-143 (PDB:

5IY2) com as mutações P227S e D224A (magenta) no

loop β5-β6.

METODOLOGIA:

1. Expressão heteróloga e purificação da OXA-143(P227S, D224A): o plasmídeo que codifica

para OXA-143 (P227S-D224A), foi adquirido comercialmente (pET28a + incerto) e

transformado em células competentes de E. coli BL21 e crescidas em placas de LB-ágar

contendo o antibiótico Canamicina. Colônias isoladas foram incubadas em meio LB líquido (5

mL) com antibiótico (37 °C a 200 rpm) overnight. O pré-inoculo foi transferido para 1 L de meio

LB com Canamicina e deixado crescer a 37 °C a 200 rpm até atingir uma densidade óptica -

OD (absorbância a 600 nm) entre 0,8 e 1,0, cerca de 3-4 horas. A expressão foi induzida a

16°C com 0,5 mM de isopropil-𝛽-D-tiogalactopiranosídeo (IPTG). Após 16 horas de expressão,

o pellet foi ressuspendido e a lise celular realizada por ultrassom (Amplitude: 30 %, Pulso ON: 5

sec, Pulso OFF: 45 sec, Total: 30 min). A seguir, foi realizada a centrifugação (30 min, 8000

rpm, 4 °C) para separar o pellet do sobrenadante. A purificação da proteína foi realizada por

cromatografia de afinidade em coluna de Ni2+
, HisTrap HP com eluição em gradiente de imidazol

de 20 para 500mM em tampão 50 mM NaH2PO4 pH 7 com suplementação de NaHCO3, seguida

por cromatografia de exclusão por tamanho em coluna HiLoad 16/600 Superdex 75 pg com

eluição isocrática em tampão 50 mM NaH2PO4 pH 7 e suplementação de NaHCO3
1,2.

2. Estabilidade térmica via Dicroísmo Circular: O experimento de estabilidade térmica da enzima

foi realizado em um espectropolarímetro Jasco J-720 através da observação da elipsidade

molar da proteína no comprimento de onda de 222 nm frente à variação da temperatura (20º a

90ºC). Os experimentos foram realizados utilizando 10 µM de proteína em tampão 50 mM

NaH2PO4 a pH 7 com diferentes concentrações de NaHCO3 (0, 25, 50 e 100 mM). Os dados de

estabilidade térmica foram tratados utilizando o software Origin.

3. Cinética enzimática: O perfil cinético frente aos antibióticos cloxacilina, oxacilina, aztreonam e

ceftazidima foi determinado por RMN para confirmação da reação utilizando Bruker Avance-III

600 MHz, e parâmetros cinéticos (kcat e Km) determinados por UV-Vis utilizando o

espectrofotômetro Varian Cary 50 UV−vis a 25 °C.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

● Expressão e purificação da OXA-143 (P227S-D224A):
A proteína foi obtida com alto rendimento, cerca de 4,02 mg de proteína por mL de LB. A

pureza foi avaliada pelo cromatograma de exclusão por tamanho e gel de eletroforese capilar 12%

(Fig.2). Tanto o cromatograma (Fig. 2B) quanto o gel de eletroforese (Fig. 2A) mostram que a proteína

foi obtida com alta pureza (29,6 kDa).

Fig 2. A) Gel de eletroforese das etapas de purificação: (1) Marcador de massa molecular de proteína, (2) Fração
do lisado não induzido, (3) Fração do lisado induzido (4) Fração após coluna de afinidade e (6) Fração contendo
apenas a P227S-D224A após coluna de gel filtração. B) Cromatograma de exclusão molecular por tamanho
P227S-D224A.

● Estabilidade térmica:
Sabe-se que a estabilidade térmica para a OXA-143 e variantes OXA-143(P227S) e

OXA-143(D224A) é maior quando avalia-se a temperatura de melting (Tm) em concentrações maiores

de NaHCO3, isso se deve ao fato de que a carboxilação da lisina K84 é importante para a eficiência

catalítica e estabilidade das OXAs. Segundo estudos anteriores foi observado que as mutações

independentes OXA-143 (P227S e D224A) possuem menor estabilidade térmica que a nativa, no

entanto no atual estudo percebeu-se que a presença de ambas as mutações resultou em estabilidade

térmica similar a nativa, em que nas condições de 50 mM NaHPO4, 25 mM NaHCO3, pH 7,0, 25 °C a

Tm da OXA-143 e OXA-143 (P227S-D224A) é de respectivamente de 48,3 °C e 46,8 °C, e percebe-se

que esta segue o padrão das demais OXAs em que ocorre o aumento da estabilidade térmica de 46,87

°C a 25 mM de NaHCO3 para 54,59 °C com 50 mM e uma pequena variação quando comparamos a

Tm com 50 mM e 100 mM de NaHCO3
1.

Fig 3. Gráficos de correlação entre a fração enovelada e
temperatura: Comparação da temperatura de melting (Tm)
da proteína P227S-D224A com 25 mM, 50 mM e 100 mM
de NaHCO3.
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● Perfil cinético:
A eficiência catalítica da variante OXA-143(P227S-D224A) foi avaliada por observada por RMN

(1H) frente a 6 antibióticos, oxacilina (OXC), cloxacilina (CLO), aztreonam (AZT), ceftazidima (CTZ) e

meropenem (MER). Os mesmos experimentos também foram realizados com a enzima nativa para

comparação. Os resultados obtidos podem ser visualizados a partir da Fig. 4.

Fig. 4: Informação semi quantitativa da concentração de substrato versus o tempo de reação, OXA 143

(vermelho) e P227S-D224A (preto). Para os experimentos de CLO e OXC foram utilizados 3 mM de substrato e

1,5 uM de enzima (OXA-143 e P227S-D224A), para o experimento AZT 6 mM de substrato e para CTZ 4 mM,

ambas foram realizadas utilizando 2 uM de enzima.

É possível observar que a OXA-143(P227S-D224A) é mais eficiente quando comparada com a

enzima nativa para todos os antibióticos avaliados. Além disso, é importante destacar que a duplo

mutante apresenta perfil cinético para CTZ e AZT semelhante aos resultados obtidos para a OXA-143

(P227S), indicando que a mutação P227S é capaz de compensar o efeito “deletério” da mutação

D224A1.
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CONCLUSÕES PRELIMINARES:

O presente trabalho mostra que a enzima OXA-143(P227S-D224A) foi obtida com alto

rendimento, excelente para futuros estudos envolvendo RMN e cristalografia. Além disso, é possível

observar que a duplo mutante, contrariamente às mutações isoladas, apresenta estabilidade térmica

similar à da proteína nativa. Adicionalmente, os ensaios cinéticos demonstraram que a

OXA-143(P227S-D224A) apresenta maior eficiência catalítica frente a todos os antibióticos testados:

ampicilina, oxacilina, cloxacilina, ceftazidima e aztreonam. Vale ressaltar que estes resultados são

similares aos observados na literatura para variantes que possuem apenas a mutação P227S e

indicam que a mutação D224A não afeta a eficiência enzimática da variante. Demais estudos precisam

ser realizados para verificar os parâmetros cinéticos, tal como demais propriedades advindas de duas

mutações conjuntas.
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