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RESUMO 

Enterocinas são um grupo de bacteriocinas secretadas por bactérias do gênero 

Enterococcus sp., que possuem atividade antimicrobiana, antiviral e antitumoral bem 

documentadas na literatura. Entretanto, poucos estudos descrevem sobre a atividade 

anti-candida destas enterocinas. Apesar de sua característica probiótica, e de seu uso 

na indústria contra deteriorantes alimentícios, a viabilidade da inserção de 

enterococos em alimentos tem sido descartada devido ao aumento da ocorrência de 

fatores de virulência nessas cepas. Uma excelente abordagem para a solução deste 

problema é expressar enterocinas de forma heteróloga. Neste trabalho, a enterocina 

B, de Enterococcus faecium, foi caracterizada por ferramentas de bioinformática, 

expressa e purificada a partir de células de E. coli BL21(DE3) e ArcticExpress, a fim 

de verificar sua solubilidade durante a expressão. Finalmente, a Enterocina B foi 

testada para o seu efeito antifúngico em cepas referência de Candida albicans e 

Candida glabrata. Os resultados mostraram uma diferença na estrutura terciária, 

quando comparada com a literatura. A estrutura analisada neste trabalho apresentou 

duas regiões a-hélice, enquanto que na literatura, a Enterocina B apresentou quatro 

regiões a-hélice. No entanto, os resultados das predições físico-químicas como 

quantidade de aminoácidos (53), pI teórico (9.25), peso molecular (5,4 kDa), 

anfipacidade, entre outros, corroboram com resultados publicados por outros autores. 

A expressão heteróloga em grande escala foi realizada em células ArcticExpress 

devido à expressão parcialmente solúvel do peptídeo, pois em células BL21 (DE3), a 

expressão ocorreu totalmente em forma de corpos de inclusão. Os resultados in vitro 

demonstraram que a Enterocina B não foi capaz de inibir o crescimento das cepas de 

Candida albicans e Candida glabrata em concentrações de 250 e 500 µg/mL, 

respectivamente, no ensaio de microdiluição em caldo. Uma provável hipótese seria 

de que a proteína de fusão GB1, expressa juntamente com a Enterocina B, para 

aumentar a estabilidade e solubilidade do peptídeo, pode estar impedindo a interação 

inicial que ocorre entre a porção N-terminal da Enterocina B e a membrana da célula-

alvo. Dessa forma, testes adicionais envolvendo a Enterocina B, clivada da proteína 

de fusão, se tornam necessários para uma correta conclusão sobre a atividade deste 

peptídeo frente a cepas de leveduras.  

Palavras-chave: Enterococos, Enterocina B, Bioinformática, Candidiase. 
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ABSTRACT 

 

Enterocins are a group of bacteriocins secreted by bacteria of the genus Enterococcus 

sp., which have antimicrobial, antiviral and antitumor activities well documented in the 

literature. However, few studies describe the anti-candida activity of these enterocins. 

Despite their probiotic characteristic, and their use in the industry against food 

spoilage, the feasibility of inserting enterococci in food has been ruled out due to the 

increased occurrence of virulence factors in these strains. An excellent approach to 

solving this problem is to express enterocins heterologously. In this work, 

Enterococcus faecium Enterocin B was characterized by bioinformatics tools, 

expressed and purified from E. coli BL21(DE3) and ArcticExpress cells in order to verify 

its solubility during expression. Finally, Enterocin B was tested for its antifungal effect 

on Candida albicans and Candida glabrata reference strains. The results showed a 

difference in the tertiary structure when compared to the literature. The structure 

analyzed in this work showed two a-helix regions, while in the literature, Enterocin B 

showed four a-helix regions. However, the results of physicochemical predictions such 

as amount of amino acids (53), theoretical pI (9.25), molecular weight (5.4 kDa), 

amphipacity, among others, corroborate with results published by other authors. Large-

scale heterologous expression was performed in ArcticExpress cells due to the 

partially soluble expression of the peptide, because in BL21 (DE3) cells, expression 

occurred entirely in the form of inclusion bodies. The in vitro results showed that 

Enterocin B was not able to inhibit the growth of Candida albicans and Candida 

glabrata strains at concentrations of 250 and 500 µg/mL, respectively, in the broth 

microdilution assay. A likely hypothesis would be that the GB1 fusion protein, 

expressed together with Enterocin B to increase the stability and solubility of the 

peptide, might be preventing the initial interaction that occurs between the N-terminal 

portion of Enterocin B and the target cell membrane. Thus, additional tests involving 

Enterocin B, cleaved from the fusion protein, are necessary for a correct conclusion 

about the activity of this peptide against yeast strains.  

Key words: Enterococcus, Enterocin B, Bioinformatic, Candidiasis.  
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I. INTRODUÇÃO 
 
Enterococos são bactérias Gram-positivas, do filo Firmicutes, anaeróbicas 

facultativas, não formadoras de esporos, sendo o seu nome derivado das palavras 

gregas “entero” (“έντερο”) e “coccus” (“κόκκος””) que significam, respectivamente 

“intestino” e “partícula esférica”. Como o próprio nome diz, são naturalmente 

encontradas no trato gastrointestinal e por isso são usadas como índice de poluição 

fecal em água e alimentos (BONDI et al., 2020; MORENO et al., 2005). Contudo, esta 

espécie também pode ser encontrada em azeitonas pretas (FRANZ, 1996) e queijos 

(FOULQUIÉ MORENO et al., 2003; NUÑEZ et al., 1997), participando da 

biopreservação desses alimentos, além de serem comumente usadas na produção de 

alimentos fermentados e não fermentados (vegetais, carne e frutos do mar) 

contribuindo para o desenvolvimento do aroma e melhoria da qualidade dos alimentos 

(GRAHAM et al., 2020; YUKSEKDAG et al., 2021).  

O gênero Enterococcus participa do grupo das Bactérias do Ácido Lático (BAL) 

conhecido por ser utilizado como probióticos devido a sua capacidade de produzir 

peptídeos antimicrobianos chamados bacteriocinas, ou mais especificamente, no 

caso dos enterococos, são denominados Enterocinas. As bacteriocinas estão sendo 

amplamente utilizadas na preservação e segurança alimentar e na melhoria da saúde 

por meio do uso de peptídeos bioativos e probióticos. (ANKAIAH et al., 2018; 

GONZÁLEZ-GONZÁLEZ et al., 2020). Em razão disso, este gênero tem surgido como 

um importante candidato para a geração de peptídeos bioativos (GRAHAM et al., 

2020). 

A Enterococcus faecium, de acordo com os dados obtidos pela plataforma NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) por meio da busca em “genome”, 

possui cromossomo de tamanho 2,8 Mb, com %GC de 38.0, e um plasmídeo de 

tamanho de 0.12Mb com %GC de 34.6, além de ser uma das 74 espécies descritas 

do gênero Enterococcos capaz de tolerar algumas condições adversas como: alta 

concentração de sal, estresses variados, alto pH (pH 9.0) e ambientes hostis (YU et 

al., 2020; YUKSEKDAG et al., 2021). Cepas dessa espécie mostraram ter atividades 

antitumoral, antioxidante, antimicrobiana e anti-candida (MORENO et al., 2005; 

YUKSEKDAG et al., 2021; LORDELLO et al., 2021). Entre as enterocinas produzidas 

pela E. faecium se encontram as enterocinas A, B, P, entre outras, que são codificadas 

por plasmídeo, cujos genes estão localizados no DNA genômico. Essas enterocinas 
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apresentam um potencial contra deterioração de alimentos e muitas bactérias 

patogênicas humanas (ANKAIAH et al., 2018). 

 

   I.1 ENTEROCINAS 

Enterocinas são bacteriocinas peptídicas sintetizadas ribossômicamente por 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas que apresentam atividade bactericida, 

bacteriostática e antifúngica. As Enterocinas apresentam espectro de atividade 

antimicrobiana semelhantes entre si e são capazes de inibir o gênero de 

Staphylococcus, Lactobacillus e Clostridium. Esses peptídeos secretados por 

enterococos, se apresentam estáveis a uma ampla faixa de pH e a altas temperaturas. 

Ainda que apresentem vasto espectro inibitório, somente algumas enterocinas são 

capazes de inibir bactérias Gram-negativas (FERREIRA, 2005; MORENO et al., 2005; 

LORDELLO et al., 2021). 

As bacteriocinas secretadas por BAL, receberam a primeira classificação em 1993, 

onde Klaenhammer as classificou em quatro classes, com base na estimativa de 

massa molecular, definição inicial de um inibidor proteico e determinação de cepas 

suscetíveis. Porém, devido ao aumento do número de novas bacteriocinas e a 

complexidade de suas estruturas, houve a necessidade de reformular essa 

classificação. A tabela 1, lista a última classificação das enterocinas, proposta por Wu 

et al., (2022). Nesta nova distribuição, as enterocinas foram classificadas em três 

classes baseadas no peso molecular, na estrutura principal, na modificação pós-

traducional, na atividade biológica e no mecanismo de biossíntese da enterocina. 

Enterocinas de classe I, chamadas lantibióticos, são peptídeos pequenos, 

hidrofóbicos, catiônicos, termoestáveis, que sofrem extensas modificações pós-

traducionais, possuem estruturas incomuns de aminoácidos, capazes de afetar sua 

atividade, devido a ocorrência de modificações enzimáticas durante sua biossíntese e 

sua classe é subdividida em seis subclasses (Ia, Ib, Ic, Id, Ie e If). 

As enterocinas de classe II também são consideradas pequenos peptídeos (<10 

kDa), catiônicos e termoestáveis, porém, ao contrário da classe I, apresentam apenas 

a clivagem do peptídeo líder, não sofrem modificações pós-traducionais e não 

apresentam formação de aminoácidos incomuns. Dentro da classe II também existem 

algumas subclasses, como a subclasse IIa, onde se encontram as enterocinas que 

apresentam atividade contra a espécie Listeria monocytogenes e são caracterizadas 
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pela presença de dupla glicina na região N – terminal. Como exemplo, podem ser 

citadas a enterocina A e P, ambas de E. faecium.  As enterocinas da subclasse IIb 

incluem as que são compostas por duas cadeias polipeptídicas, apresentando, ou 

não, os dois peptídeos ativos, como é o caso da enterocina X, também da E. faecium 

(CHANG et al., 2013; WU et al., 2022). A subclasse IIc é caracterizada por peptídeos 

que não possuem peptídeo líder na região N-terminal e é composta por peptídeos que 

apresentam cerca de 70% de homologia entre suas sequências de aminoácidos. A 

última subclasse é a IId, que inclui as enterocinas não modificadas, de peptídeo único, 

não semelhantes à pediocina, como a Enterocina B da E. facium. 

Por fim, a classe III inclui as enterocinas de tamanho superior a 10 kDa que 

apresentam atividade bacteriolítica. Como exemplo pode ser citada a enterolisina A, 

de peso molecular de 34,501 kDa (WU et al., 2022). 

 

Tabela 1: Classificação das Enterocinas. 

 

Fonte: Adaptado de Wu et al., (2022). 
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Devido ao fato de que cepas selvagens sintetizam baixas quantidades de 

Enterocinas, torna-se interessante produzir esses peptídeos de forma heteróloga. A 

tabela 2 mostra como algumas enterocinas, produzidas por E. faecium, podem ser 

obtidas de forma recombinante por meio de diferentes sistemas de produção 

heteróloga. 

 

Tabela 2: Expressão Heteróloga de Enterocinas em Diferentes Sistemas. 

 

Fonte: Wu et al., (2022), com modificações. 

 

I.2 ENTEROCINAS APLICADAS À SAÚDE E BEM ESTAR  

As bacteriocinas têm sido amplamente utilizadas na indústria alimentícia como 

bioconservantes devido a sua segurança e origem natural. Entretanto, apesar do uso 

comercial de bacteriocinas em alimentos e agroindústria, sua aplicação à saúde dos 

animais e humana ainda é limitada e precisa da produção de mais conhecimento e 

evidências científicas.  

Diversos estudos apontam para os benefícios do uso de bacteriocinas e/ou 

bactérias produtoras de bacteriocinas como aditivos alimentares em ensaios com 

animais, principalmente devido a sua capacidade de melhorar o crescimento, nutrição 

e imunidade dos animais e controlar/inibir bactérias patogênicas e nocivas. Além 

disso, a resistência aos antimicrobianos disponíveis atualmente levou à necessidade 
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de substituir drogas sintéticas e promotores de crescimento tradicionais por 

bacteriocinas nas rações, principalmente as produzidas por bactérias do ácido lático. 

(BHARDWAJ et al., 2010; BEN LAGHA et al., 2017; VIECO-SAIZ et al., 2019; 

SIMONOVÁ et al., 2020). 

Simonová et al., (2020), demonstraram que a enterocina Ent7420 parcialmente 

purificada, produzida pela cepa Enterococcus faecium CCM7420 e administrada em 

coelhos, foi capaz de proporcionar uma melhor conversão alimentar (importante para 

o crescimento), estimular a resposta imune prolongada, aumentando 

significativamente a atividade fagocitica total, além de proporcionar uma redução de 

coliformes e estafilococos coagulase-positivo na microbiota fecal. 

Bacteriocinas vem sendo estudadas ao longo do tempo devido a sua 

capacidade de inibir patógenos no intestino, como Staphylococcus aureus, inibida por 

mutacina B-Ny266 (MOTA-MEIRA et al., 2005), Salmonella enteritidis, inibida por uma 

cepa bacteriocinogênica (BHARDWAJ et al., 2010) e Clostridium difficile, inibida por 

acticina 3147 e nisina (REA et al., 2013), além de eliminar enterococos resistentes a 

múltiplas drogas (KOMMINENI, et al., 2015). Trabalhos anteriores ainda 

demonstraram que as bacteriocinas podem surtir efeitos benéficos em tratamentos de 

obesidade (CLARKE et al., 2013), de câncer (FATHIZADEH et al., 2021) e em terapias 

de combate a candidíase (ROY et al., 2015).  

O potencial metabólico de enterococos é frequentemente subestimado ao ser 

descrito simplesmente como uma bactéria produtora de ácido lático (RAMSEY et al., 

2014). Enterococos possuem todas as características atribuídas a um organismo 

probiótico como serem seguras, não invasivas, não patogênicas, não carcinogênicas, 

possuem capacacidade de aderência ao epitélio intestinal, o que auxilia na diminuição 

de patógenos, produz ácidos, peróxido de hidrogêncio, bacteriocinas, além de 

pertencerem a microbiota natural do ser humano (SALMINEN et al, 1996). Devido a 

essas considerações, o verdadeiro potencial de enterococos tem sido relatado em 

estudos que avaliam sua capacidade probiótica em resposta imune, redução do 

colesterol sérico, tratamento de distúrbios e equilíbrio da microbiota intestinal, como a 

linhagem de Enterococcus faecium SF68 (FRANZ et al, 1999; ANDRIGHETTO et al, 

2001). 

Ao decorrer da evolução das espécies de BAL e devido ao baixo ganho de 

energia pela fermentação, essas espécies foram induzidas a especializar o 

metabolismo focando em defesa contra o estresse oxidativo, deixando um pouco de 
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lado o fortalecimento de habilidades biossintéticas estratégicas. Para isso, precisaram 

desenvolver uma boa relação com plantas e animais, pois essa seria a melhor forma 

de suprir a falta de nutrientes como vitaminas e aminoácidos.  Uma espécie de cross-

talk foi relatada como sendo a comunicação entre BAL e o intestino, onde proteínas 

são produzidas como resposta a estímulos intestinais, promovendo uma melhor 

adesão bacteriana à mucosa, enquanto as bactérias estimulam células imunes. 

Igualmente, os enterócitos humanos também ativam expressões gênicas específicas 

na presença de BAL. Mesmo que ao longo de sua evolução as bactérias tenham 

conquistado um espaço favorável para sua sobrevivência, ainda assim, elas precisam 

lidar com estresses e com outras espécies de bactérias e leveduras ocupando o 

mesmo habitat, o que acaba promovendo o desenvolvimento de novas características 

metabólicas e de cross-talk (RAMSEY et al., 2014). 

Estudos sugerem que as enterocinas também podem atuar como potenciais 

anticancerígenos contra células tumorais (CHUMCHALOVÁ & SMARDA, 2003; 

FATHIZADEH et al., 2021), aumentando a fragmentação do DNA, resultando na 

interrupção do ciclo celular e consequente diminuindo a proliferação dessas células 

(YANG et al., 2014). A literatura também relata a capacidade destas enterocinas em 

atingirem células tumorais ao mesmo tempo que não surtem efeitos em células 

normais. A Enterocina P, por exemplo, possui forte tendência a sofrer interação com 

heparan sulfato e sulfato de condroitina, duas moléculas aniônicas presentes na 

superfície de células tumorais, mas que não são encontradas na superfície de células 

normais (PIRKHEZRANIAN et al., 2021). Enterocinas parecem interagir em um 

mecanismo de dupla ação, em que na primeira etapa, as enterocinas interagem com 

receptores semelhante a Toll (TLRs), induzindo apoptose e colapso energético ao 

causar permeabilização da bicamada lipídica. O segundo mecanismo de ação seria a 

indução de lise celular por mecanismos separados da permeabilização da bicamada 

lipídica (BUSS & WILSON, 2021; ANKAIAH et al. 2018). 

O fato de não apresentarem toxicidade ao organismo, torna as bacteriocinas 

um alvo de estudo interessante. Deste modo, há a necessidade de desenvolver novos 

estudos para identificação das enterocinas e para encontrar um sistema eficiente de 

expressão que torne ainda mais segura a utilização desses peptídeos. 
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I.3 ENTEROCINAS NA TERAPIA CONTRA CANDIDÍASE 

Candidíase é uma infecção fúngica causada por leveduras, especialmente, da 

espécie de Candida sp. Mesmo sendo uma infecção considerada comum, está 

associada à Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e é considerada 

como uma das principais causas de morbidade e mortalidade relacionadas à infecção 

(MCCARTY et al., 2021). Em 2014, um estudo trouxe a observação de um aumento 

considerável na incidência de infecções fúngicas que estariam afetando não somente 

pacientes imunocomprometidos e em hospitais, mas também, populações saudáveis 

(MARTINS et al., 2014). 

A espécie causadora de candidíase mais comum é a Candida albicans, porém não 

é a única capaz de provocar esta doença. Outras espécies foram relatadas exercendo 

este papel, como C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. dubliniensis, 

C. orthopsilosis, C. metapsilosis, C. famata, C. guilliermondii, C. lusitaniae e em 

algumas regiões, C. auris (MARTINS et al., 2014; MCCARTY et al., 2021). Outras 

pesquisas também demonstraram um aumento significativo de infecções causadas 

por espécies de NCAC (Candida não-Candida albicans). Essas espécies foram 

associadas a uma alta taxa de atividade metabólica, que pode ser considerado um 

fator de virulência (MARTINS et al., 2014). 

Ainda de acordo com Martins et al. (2014), a formação de biofilme, adaptação ao 

nível de pH, aderência das células da levedura às células hospedeiras, mudança 

fenotípica e presença de exoenzimas hemolíticas, que auxiliam na captação de íons 

ferro pelas leveduras, são capazes de aumentar a resistência aos antifúngicos e 

aumentar a patogenicidade, além da atividade metabólica e transição morfológica 

caracterizada pela capacidade da levedura em alterar sua estrutura morfológica de 

blastoconídeos para hifas e pseudo-hifas.  

Apesar de causar danos à saúde, a presença destas leveduras no organismo 

também pode ser benéfica para o hospedeiro, devido a limitação do crescimento de 

outros fungos patogênicos e aumento do funcionamento do sistema imunológico, além 

do fato de que o organismo humano consegue manter sua proliferação sob controle, 

graças às células imunes e bactérias probióticas comensais (MARTINS et al., 2014). 

De toda forma, há a necessidade em desenvolver alternativas terapêuticas eficientes 

a fim de superar a resistência desses patógenos aos antifúngicos atualmente 

disponíveis. 
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Esta infecção pode ser controlada por meio de uma dieta com restrição de 

açúcares, da prática de exercícios físicos e do uso de agentes antifúngicos naturais, 

como extrato de plantas e probióticos (MARTINS et al., 2014). Várias espécies do 

gênero Enterococcus são relatadas por produzir bacteriocinas ativas contra bactérias 

Gram-positiva e negativa, porém poucos estudos mostram a atividade das 

bacteriocinas contra espécies de Candida sp. 

Roy et al. (2015), demonstraram que uma proteína anti-Candida, produzida por E. 

faecium, foi capaz de se ligar à quitina, presente na parede celular de Candida sp., e 

inibir o crescimento das cepas C. albicans ATCC 3958, 183 e SC 5314. A interação 

entre a proteína e a parede celular da candida ocorreu devido a presença de 

nucleotídeos que são traduzidos em aminoácidos que formam um motivo de lisina 

(LysM), importante para o processo de defesa de plantas contra bactérias e fungos 

(CHEN et al., 2020).  Segundo Lordello et al., (2021), um pool de enterocinas 

secretadas por E. faecium foram capazes de provocar a diminuição da resistência de 

leveduras por meio do impedimento da formação e maturação do biofilme de C. 

albicans em cerca de 99,9% e 99,43%, respectivamente, sem que a candida perdesse 

sua viabilidade. A inibição, possivelmente, ocorreu devido a competição por espaço e 

nutrientes, acidificação do meio de cultura e secreção de metabólitos como peptídeos 

anti- Candida, proteases, entre outros (LORDELLO et al., 2021). 

 

I.4 ENTEROCINA B 

De acordo com Chang et al., (2013), bacteriocinas produzidas por enterococos têm 

apresentado um forte potencial de aplicações, e nos dias atuais, inúmeras pesquisas 

têm sido realizadas para investigá-las.  

A Enterocina B é um peptídeo sintetizado pela espécie Enterococcus faecium, que 

apresenta atividade antimicrobiana e atua contra patógenos humanos e deteriorantes 

de alimentos (ANKAIAH et al., 2018). Seu gene foi localizado no DNA cromossomal e 

possui um tamanho aproximado de 5,4 kDa, porém já foi descrita com um tamanho 

de 7,4 kDa (ANKAIAH et al., 2018; CASAUS et al. 1997; PARK et al., 2003). De acordo 

com alguns autores, a Enterocina B não é semelhante à pediocina, como a enterocina 

A, apesar de suas características químicas, estabilidade a altas temperaturas e sua 

atividade contra Listeria serem semelhantes à essa enterocina. Desta forma, a 

Enterocina B foi classificada como pertencente à subclasse IId (WU et al., 2022).  
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Um dos trabalhos pioneiros sobre essa enterocina foi publicado por Casaus et al., 

(1997). Neste, foi relatado o sequenciamento da Enterocina B 

‘ENDHRMPNELNRPNNLSKGGAKCGAAIAGGLFGIPKGPLAW’, a sua massa, de 

5.47 kDa e o ponto isoelétrico (pI) de 9.49, além de determinarem que se tratava de 

um peptídeo termoestável. O sequenciamento também confirmou que se tratava de 

uma pré-bacteriocina sintetizada com 71 aminoácidos que posteriormente seria 

clivada, e ao perder seu peptídeo-líder, passaria a conter 53 aminoácidos. Outra 

consideração deste estudo foi a sua forte identidade (47%) de sequência em relação 

à carnobacteriocina A.  

Curiosamente, foi visto que em algumas cepas seu gene ocorre na presença do 

gene que codifica a enterocina A, o que pode ser explicado pelo fato de que não foi 

encontrado nenhum gene de transporte para a translocação da Enterocina B, e que 

por isso, seu processo de secreção é dependente de proteínas de transporte de outras 

enterocinas. Como poucos estudos foram realizados para observar essa ocorrência, 

ainda não se pode concluir que a presença do gene da Enterocina B só ocorra na 

presença do gene da enterocina A (FERREIRA, 2005). 

A interação entre as enterocinas A e B de E. faecium e o aumento da atividade 

antimicrobiana foi primeiramente documentada por Casaus et al. (1997). 

Posteriormente, Akaiah et al. (2018) também relataram essa interação, em que 

concentrações de 25 a 120 µg/mL demonstraram ter uma ação sinérgica, com 

mecanismo de inibição distintos entre as enterocinas, potencializando efeitos 

inibitórios de ação antibacteriana, revelando uma atividade anti-biofilme 

significamente aumentada contra bactérias patogênicas e uma ação antitumoral 

contra células HeLa, HT-29 e AGS, sem exibirem qualquer atividade hemolítica contra 

células eritrocitárias humanas. 

Além da atividade antimicrobiana e antitumoral, alguns estudos sobre a Enterocina 

B também demonstram sua ação antiviral. Em concentrações relativamente baixas 

(2,5-5 μg/mL), dependente da dose de viral, a Enterocina B foi capaz de demonstrar 

atividade contra vírus influenza H1N1 (subtipo Hemaglutinina-1 e Neuraminidase-1) e 

H3N2 (subtipo Hemaglutinina-3 e Neuraminidase-2), em linhagem celular MDCK. A 

uma concentração de 5 μg/mL, foi possível observar uma diminuição dos títulos virais 

em cerca de 10 a 22 vezes e em uma concentração de 25 μg/mL, foi observado 100% 

de inibição. Neste estudo também foi observado que a Enterocina B, aplicada durante 
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o período de uma semana, foi responsável por imunizar animais contra os vírus 

(ERMOLENKO et al., 2019). 

A produção da Enterocina B pode ser analisada por meio da via de biossíntese 

de bacteriocinas de classe II. De acordo com os autores Kodali et al., (2013) e Wu et 

al., (2022), a produção das enterocinas dessa classe, em cepas selvagens, é realizada 

por meio de um sistema composto por três componentes: Um fator de indução (IF), 

uma histidina proteína quinase (HPK), presente na membrana, e um regulador de 

resposta (RR) (Figura 1). 

Em detalhes, os peptídeos de classe II são produzidos na forma de pré-

enterocinas, o que impede a ação da enterocina no interior da célula produtora, e 

como dito anteriormente, ao longo do processo, esses peptídeos não sofrem extensas 

modificações.  O peptídeo líder é uma sequência peptídica responsável por inativar a 

enterocina, além de auxiliá-la na comunicação com o transportador ABC, por quem 

será clivado e separado da enterocina posteriormente, no sítio catalítico de dupla 

glicina.  

Durante o processo da via, HPK fosforila sua própria histidina em seu domínio 

intracelular ao detectar um certo nível de bacteriocina no interior da célula. 

Posteriormente, ocorre a transferência do grupo fosfato da HPK para o resíduo de 

ácido aspártico de RR. Essa alteração promove a ativação da transcrição dos genes 

regulados por meio do RR fosforilado, onde serão transcritos genes como os de 

imunidade e exportação.  

Ao mesmo tempo em que há a produção da enterocina, também há a produção 

de um peptídeo semelhante à bacteriocina, que não apresenta atividade 

antimicrobiana, porém, que é utilizado como fator de indução (IF), responsável por 

auxiliar no processo de ativação da transcrição dos genes regulados. O aumento da 

concentração de IF ocorre concomitantemente ao aumento da biomassa celular, e 

assim que é produzido, passa pelas mesmas etapas que ocorrem com as enterocinas: 

também é produzido como um pré-peptídeo, transportado e clivado pelo transportador 

ABC. Após sua liberação como um peptídeo maduro, no exterior da célula, o IF age 

como um sinal externo que promove a transcrição dos genes que participam da 

produção de bacteriocinas. Estudos indicam que todo o processo de produção das 

Enterocinas, pode ser iniciado com o aumento da concentração de IF, que ocorre 

concomitantemente ao aumento da biomassa celular.  
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Figura 1: Via de Biossíntese de Bacteriocinas de Classe II. (a) formação da pré-enterocina e pré-

peptídeo do fator de indução (FI); (b) transporte e processamento dos precursores são pelo 

transportador ABC e liberação da enterocina madura e IF; (c) detecção da presença de IF e de 

autofosforilatos por HPK; (d) transferência do grupo fosfato (P) para o regulador de resposta (RR); (e) 

ativação da transcrição de genes regulados por RR; (f) Produção de imunidade pela célula. Fonte: 

Adaptado de Wu et al., (2022). 

 

Receptores de Man-PTS (sistema manose-fosfotransferase) têm sido relatados 

como alvos de bacteriocinas de classe II. Esses receptores são proteínas do sistema 

transportador de açúcar manose fosfotransferase presentes na membrana de células 

sensíveis à bacteriocinas de classe IIa, responsáveis por acoplar a fosforilação e a 

importação de açúcares recebidos. A proteína Man-PTS é formada por quatro 

subunidades: IIA, IIB, IIC e IID. As subunidades IIA e IIB se encontram localizadas no 

citoplasma, enquanto que IIC e IID são subunidades transmembranares individuais, 

que, unidas, formam um canal de translocação específico para carboidratos, como 

visto na Figura 2 – A. Desta forma, há evidências de que a interação inicial entre a 

bacteriocina e a célula-alvo ocorre por meio da interação com as subunidades IIC e 

IID. Como descrito anteriormente, um peptídeo de imunidade é produzido juntamente 

com a enterocina, que ao se ligar na parte intracelular da membrana, também na 
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subunidade IIC, não impede a formação do poro, mas sim a saída de eletrólitos das 

células (KJOS et al., 2011), como pode ser visto na Figura 2 – B. 

 

 

Figura 2:  Modelo proposto do modo de ação (A) e imunidade (B), para sistemas de bacteriocinas 

classe IIa. (A) A região N-terminal da bacteriocina inicialmente interage com a porção exterior da 

proteína Man-PTS IIC, seguido da parte C-terminal, interagindo com as hélices transmembranares das 

proteínas IIC e/ou IID, levando à formação de poros na membrana da célula-alvo. (B) Nas células 

imunes, a bacteriocina medeia as mesmas mudanças conformacionais, porém o poro é bloqueado por 

uma proteína imune específica (preta) que se liga fortemente ao Man-PTS, pela parte interior da 

membrana. Fonte: Adaptado de Kjos et al., (2011). 

Ainda que a espécie E. faecium produza várias bacteriocinas potencialmente 

benéficas e com amplo espectro de ação, autores discutem sobre a virulência das 

cepas dessa espécie. Algumas pesquisas relatam um aumento do número de 

enterococos multirresistentes, como as resistentes a antibióticos (AMR) e à 

vancomicina (VRE) (BONDI et al., 2020; YUKSEKDAG et al., 2021). As cepas 

resistentes à vancomicina são agente patogênicos de alta prioridade na lista de 

microrganismos e a demanda para o desenvolvimento de novos antimicrobianos é 

urgente. E. faecalis e E. faecium são espécies frequentemente utilizadas como 

probióticos, porém algumas cepas estão sendo associadas a graves infecções do 

sistema nervoso central, trato urinário, infecções intra-abdominais e pélvicas, 

endocardite e bacteremia. A produção de fatores de virulência está atrelada à 

capacidade de colonizar tecidos a partir da produção de citolisina, adesinas, 

gelatinase e invasinas, além de genes de resistência a medicamentos (BONDI et al., 
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2020). Em razão disso, novas estratégias estão sendo aplicadas para a produção de 

enterocinas em hospedeiros bacterianos seguros, como é o caso do uso de 

ferramentas de expressão heteróloga. Concomitantemente, análises in sílico também 

podem ser aplicadas para o estudo da sua interação com outros peptídeos e com 

membranas (ANKAIAH et al., 2018; BUSS & WILSON, 2021). 

Para elucidar o efeito antifúngico do peptídeo Enterocina B, testes de concentração 

inibitória mínima (CIM) e de concentração fungicida mínima (CFM) foram realizados 

em espécies de leveduras C. albicans e C. glabrata, partindo da análise prévia in silico, 

de caracterização da Enterocina B, por meio do uso ferramentas de bioinformática. 

 

I.4.1 Construto Plasmidial 

Todos os experimentos e análises, realizados neste trabalho, foram conduzidos a 

partir de uma sequência proteica, disponibilizada pelo Professor Doutor Leonardo 

Vazquez, já clonada em plasmídeo pET-21a(+) e transformada em células 

eletrocompetentes de E. coli BL-21 (DE3). 

 Uma proteína de fusão, chamada Domínio B1 da imunoglobulina G da S. 

aureus, foi adicionada ao construto, para aumentar a estabilidade e solubilidade do 

peptídeo durante a expressão heteróloga, de forma a evitar sua precipitação, e 

consequentemente, a morte da célula. Sua sequência permaneceu entre a cauda de 

histidina, responsável por se ligar à coluna de afinidade e facilitar o processo de 

purificação, e a sequência N-terminal da Enterocina B, formando o peptídeo 

EntB(GB1). Como mostrado na Figura 3, uma sequência de clivagem por TEV 

(Tobacco Etch Virus) protease também foi adicionada ao construto, para facilitar a 

obtenção da forma pura do peptídeo Enterocina B (Sem GB1 e sem cauda de 

histidina). 

 

 

Figura 3: Construto do Plasmídeo da Enterocina B A figura mostra em amarelo a sequência his-tag 

de afinidade, que auxilia na purificação; em verde está destacada a sequência da proteína de fusão 
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(GB1); em vermelho se encontra o sítio de clivagem para TEV; destacado em preto se encontra a 

sequência do peptídeo Enterocina B. 

 

II. OBJETIVOS 
 
 

II.1 OBJETIVO GERAL 

Expressar, purificar e caracterizar a Enterocina B, assim como avaliar, in vitro, 

seu efeito antifúngico em amostras de cândida. 

 

II.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Caracterizar o peptídeo Enterocina B por meio de ferramentas de 

bioinformática; 

✓ Expressar o EntB(GB1) peptídeo em células E. coli BL21;  

✓ Expressar o EntB(GB1) peptídeo em células E. coli ArcticExpress; 

✓ Purificar o peptídeo por cromatografia de afinidade; 

✓ Determinar o efeito fungistático e fungicida da EntB(GB1) em amostras de 

candida. 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

III.1 CARACTERIZAÇÃO DO PEPTÍDEO ENTEROCINA B 

Todas as análises de caracterização In sílico foram realizadas por meio do uso 

de ferramentas de bioinformática, disponíveis de forma online e gratuita, utilizando a 

mesma sequência disponível no construto do peptídeo Enterocina B: 

‘ENDHRMPNELNRPNNLSKGGAKCGAAIAGGLFGIPKGPLAWAAGLANVYSKCN’, 

com acesso disponível ao NCBI WP_070551572.1, a partir do aminoácido 19 até o 

aminoácido 59. 

 

III.1.1 Busca por Homologia 

A análise in silico da sequência do peptídeo foi iniciada pela busca de 

sequências homólogas utilizando o programa BLASTp, disponível no link 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins, para realizar um alinhamento 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins
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local entre a sequência de interesse e as demais sequências similares depositadas 

no banco de dados do NCBI.  

Após a análise, sequências similares existentes em outros organismos e cepas, 

foram selecionadas e empregadas no programa MultAlin 

(http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/), para realizar, desta vez, um alinhamento 

global entre a sequência de interesse e as demais sequências adicionadas, buscando 

similaridade entre os aminoácidos das cadeias peptídicas.  

 

III.1.2 Análise Fisicoquímica 

O programa ProtParam (https://web.expasy.org/protparam/) foi utilizado para 

gerar informações sobre o ponto isoelétrico teórico, peso molecular e estimativa de 

meia-vida, a partir da análise da sequência de interesse. Um outro programa utilizado 

foi o chamado ColorSeq (https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-

bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_color.html), responsável por caracterizar os 

aminoácidos da sequência peptídica em hidrofóbico, hidrofílico, positivo e negativo. 

 

III.1.3 Análise da Localização Celular do Peptídeo 

Para predizer a localização celular mais provável do peptídeo dentro da célula 

hospedeira, foi utilizado o programa Psort, disponível no link < https://psort.hgc.jp/>. A 

fim de analisar se o peptídeo apresenta hélices-transmembranas, foi utilizado o 

programa TMHMM Server 2.0 

(https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?TMHMM-2.0), além de ter sido 

analisado também, no programa SignalP 

(https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP), onde possivelmente pode-se 

encontrar uma sequência que corresponda a um peptídeo sinal, usado para 

endereçamento proteico no interior da célula, ou para o meio extracelular.   

 

III.1.4 Função Predita da Enterocina B e Sua Estrutura  

O programa InterProScan, disponível no link 

<https://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence/>, foi utilizado para fornecer uma 

análise funcional do peptídeo de interesse ao prever os domínios funcionais existentes 

na sequência. As estruturas secundária e terciária foram analisadas pelos programas 

GOR IV (https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=npsa_gor4.html), 

http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/
https://web.expasy.org/protparam/
https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_color.html
https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_color.html
https://psort.hgc.jp/
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?TMHMM-2.0
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP
https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=npsa_gor4.html
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Swiss-Model (https://swissmodel.expasy.org/) e RaptorX 

(http://raptorx.uchicago.edu/ContactMap/), respectivamente. 

 

III.2 EXPRESSÃO HETERÓLOGA EM E. coli BL-21 e E. coli 

ArcticExpress 

 

III.2.1 Cultivo de células bacterianas  

A linhagem BL21 (DE3), transformada com o plasmídeo de interesse, foi 

cultivada em meio líquido 2x YT (1,6% de peptona de carne; 1% de extrato de 

levedura; 0,5% de NaCl; pH 7.2), a 37ºC, sob agitação constante de 180 rpm 

(Incubadora Shaker SL 223, SOLAB), por 24 horas. A partir do crescimento em caldo, 

foi realizada uma estria composta em em meio sólido 2x YT, suplementado com 100 

μg/mL do antibiótico ampicilina (AMP), a 37ºC, por 24 horas, em estufa bacteriológica.  

 

III.2.2 Extração de DNA Plasmidial  

Durante a expressão proteica, as linhagens de E. coli BL21 (DE3) e E. coli 

ArcticExpress (DE3), foram testadas para produção da Enterocina B de forma solúvel. 

O critério para seleção da melhor linhagem para expressão do peptídeo foi a que 

obtivesse menor formação de corpos de inclusão. Para isso, foi necessário extrair o 

DNA plasmidial das células de BL21 (DE3) e transferi-lo para células de E. coli 

ArcticExpress. 

Inicialmente, as células BL21 transformadas foram adicionadas em 3 mL de 

meio de cultivo líquido LB (1% NaCl; 1% Peptona; 0,5% Extrato de levedura; pH 7.2) 

contendo ampicilina (100 µg/mL), a 37°C, sob agitação constante de 180 rpm 

(Incubadora Shaker SL 223, SOLAB), por 16-18h. Um volume de 1,5 mL dessa cultura 

foi centrifugado por 10 min em temperatura ambiente e o sobrenadante foi desprezado 

em água sanitária. O pellet de células foi solubilizado em 200 µL de TE (10 mM Tris; 

1 mM EDTA; pH 8.0), homogeneizado com uma pipeta e, em seguida, 200 µL de 

solução SDS/NaOH (1%SDS; 0,2M NaOH) foram adicionados, prosseguindo com 

uma nova homogeneização. A suspensão foi incubada a 37°C por 5 minutos até que 

se tornasse transparente. Posteriormente, 150 µL de acetato de sódio (NaAc) 3 M, pH 

4.8, foram adicionados e misturados por inversão até que fosse observada a formação 

de “grumos”. Novamente a suspensão foi centrifugada por 10 minutos, em 

https://swissmodel.expasy.org/
http://raptorx.uchicago.edu/ContactMap/
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temperatura ambiente e o sobrenadante foi cuidadosamente transferido para outro 

tubo. Foi adicionado ao sobrenadante 1 mL de isopropanol e homogeneizado por 

inversão. A suspensão foi incubada a 37°C por 5 minutos, seguida de centrifugação 

por 10 minutos, desta vez, a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet restante 

foi lavado duas vezes com 1 mL de etanol 75% gelado, sempre seguido por 

centrifugações de 10 minutos a 4°C. Após a última lavagem, e última centrifugação, o 

pellet passou por um processo de secagem à uma temperatura de 37°C em banho 

seco até a completa evaporação do etanol. Em seguida, o pellet foi solubilizado em 

50 µL de água ultrapura e dosado utilizando o aparelho nanodrop. Todas as 

centrifugações foram realizadas a 1129 g. 

 

III.2.3 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

A PCR foi empregada após a extração do DNA plasmidial de interesse, para 

avaliar a integridade do plasmídeo extraído das células BL21 (DE3).  

Para a realização da PCR, foram utilizados três microtubos de 0,2 mL, contendo 

em cada microtubo, um volume final de reação de 50 µL. Ao primeiro microtubo foi 

adicionado o controle positivo (1 ng/mL) de tamanho 1003pb (controle positivo), ao 

segundo microtubo foi adicionada água ultrapura no lugar da amostra de DNA, para 

que não houvesse nenhuma amplificação de DNA (controle negativo). Ao terceiro tubo 

foi adicionado (1 ng/mL) do DNA plasmidial de interesse, retirado das células de E. 

coli BL21 na etapa da extração plasmidial. Os primers utilizados foram o T7 foward 

(5’-TAATACGACTCACTATAGGG-3’) e o T7 reverse (5’-

GCTAGTTATTGCTCAGCGG-3’). Todos os volumes e concentrações finais se 

encontram na Tabela 3. 
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Tabela 3: Volumes e concentrações de reagentes para a realização da PCR. 

Fonte: Acervo próprio. 

Em seguida, os três microtubos foram colocados no aparelho Termociclador 

para que ocorresse a amplificação do material de DNA. Na etapa inicial do processo 

de amplificação do DNA, ocorreu a desnaturação inicial da dupla fita de DNA na 

temperatura de 95°C por 10 minutos. Na segunda etapa, ocorreu mais uma 

desnaturação na mesma temperatura, porém em 1 minuto. As duas primeiras etapas 

são responsáveis por separar as fitas de DNA. Na terceira etapa ocorreu o anelamento 

dos primers nas sequencias correspondentes encontradas nas fitas recém-abertas, 

em temperatura ótima de 50°C por 1 minuto. A quarta etapa ocorreu a 72°C por 2 

minutos, responsável pela extensão das sequências de DNA a partir dos primers. Ao 

fim da primeira rodada, os passos se repetiram por mais trinta vezes, iniciando sempre 

na segunda etapa. A extensão final ocorreu a mesma temperatura de 72°C, por 10 

minutos.  

 

III.2.4 Eletroforese em Gel de Agarose 

A visualização do produto de amplificação foi possível por meio da eletroforese 

em gel de agarose 1.2%, em que as amostras foram adicionadas juntamente com um 
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tampão de amostra na proporção de 5 µL de tampão (0,25% azul de bromofenol, 

0,25% xileno cianol e 30% glicerol) para 25 µL de amostra de DNA (10 ng/µL). O 

padrão de peso molecular utilizado foi de 100 pb (Ludwig Biotecnologia) e um 

fragmento de DNA de Corynebacterium spp., de tamanho conhecido (1003pb), foi 

utilizado como controle positivo. As bandas esperadas na análise do resultado 

apresentaram tamanhos de 1003pb, para o controle positivo, e 688pb, para o 

plasmídeo contendo a sequência proteica de interesse. 

A corrida de eletroforese ocorreu a 80V em tampão TAE 1x (Tris-acetato 0,04 

mol/L; EDTA 0,001 mol/L; pH 8.0) e foi desligada assim que o front chegou ao final do 

gel, para a completa separação das bandas. Ao fim da corrida, o gel de agarose foi 

corado utilizando uma solução de brometo de etídeo (3 μg/mL) por cerca de 15 

minutos e a visualização das bandas foi possível por meio do uso do aparelho 

transiluminador UV LPIX (Molecular Imaging, Loccus Biotecnologia). 

 

III.2.5 Produção de Células ArcticExpress Eletrocompetentes 

De posse dos plasmídeos, o próximo passo foi tornar a célula E. coli 

ArcticExpress eletrocompetente para a realização da transformação e expressão do 

plasmídeo de interesse. Para isso, a obtenção de células E. coli eletrocompetentes 

ocorreu por meio do tratamento das células com glicerol 10%. Inicialmente, um pré-

inóculo foi peparado com 40 μL de bactérias em estoque (-80°C) e 10 mL de meio 

líquido 2x YT que foi incubado a 37ºC, por 16 horas sob agitação de 180 rpm, sem a 

adição de antibiótico. Em seguida, 10 mL do pré-inóculo foi transferido para 1L de 

meio 2x YT e incubado a 37ºC, sob agitação constante de 180 rpm (Incubadora 

Shaker SL 223, SOLAB), até que atingisse uma OD entre 0,2 e 0,25 a 600nm. 

Posteriormente, a cultura foi centrifugada a 439 g por 30 minutos a uma temperatura 

de 4ºC. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi suspenso em 50 mL de glicerol 

10% gelado e estéril. O processo de centrifugação foi repetido por mais quatro vezes, 

e ao final, as células foram suspensas em 1 mL de glicerol 30% gelado. Um volume 

de 25 μL da suspensão foi adicionado a 10 mL de glicerol 30% gelado para 

determinação da OD a 600nm, que deve ser de 0,15. Para obter a OD desejada, 

volumes de glicerol 30% gelado foram adicionados à suspensão até que o valor fosse 

obtido. Com o valor de OD atingido, 40 μL das células foram aliquotadas e estocadas 

a -80°C para posterior transformação com o plasmídeo de interesse. 
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III.2.6 Transformação das Células Eletrocompetentes 

No interior da capela de fluxo laminar, foram colocadas quatro cubetas estéreis: 

uma para o controle negativo, duas para o controle positivo e uma para o plasmídeo 

de interesse. Essas cubetas foram identificadas e colocadas no gelo, assim como os 

tubos das células eletrocompetentes de E. coli ArcticExpress obtidas no passo 

anterior.  

Para a realização da transformação, 5 µL de DNA plasmidial (10 ng/ µL) foram 

adicionados aos respectivos tubos de células eletrocompetentes contendo 40 µL. Para 

o controle negativo não houve adição de DNA plasmidial, apenas adição de células 

eletrocompetentes. O controle positivo utilizado foi um plasmídeo pET-21a(+) fechado, 

sem inserto, para avaliar a eficiência das células. Rapidamente, o conteúdo dos tubos 

foram transferidos para as respectivas cubetas e as células foram eletroporadas sob 

voltagem de 2,5kV, no eletroporador MicroPulser (Bio-Rad), utilizando o programa 

Ec2. Após a eletroporação, ao conteúdo das cubetas, foi adicionado 1 mL de meio 2x 

YT sem adição de antibiótico. Em seguida todo volume foi transferido para microtubos 

de 1,5 mL e incubados em shaker, a 37°C, sob agitação constante de 180 rpm 

(Incubadora Shaker SL 223, SOLAB), por 45 min a 1 hora. Esta etapa é de extrema 

importância pois é nela que as células fragilizadas se estabilizarão para que sejam 

posteriormente selecionadas. Por fim, 100 µL destas culturas foram adicionados em 

placas de petri contendo meio sólido, suplementados com 100 μg/mL de ampicilina, 

que foram incubadas a 37°C por 16 horas para posterior análise dos resultados.  

A placa correspondente às células transformadas com o plasmídeo contendo o 

gene de interesse (pET-21a(+) – GB1 – Enterocina B) tanto em células de E. coli BL21, 

quanto em células de E. coli Arctic express, foram armazenadas em geladeira (4°C), 

com a tampa voltada para baixo, para evitar contaminações. 

 

III.2.7 Expressão da EntB(GB1) em Pequena Escala (BL21) 

Uma colônia da placa de E.coli BL21 foi utilizada para realização do pré-inóculo 

em 10 mL de meio 2x YT suplementado com 100 μg/mL de ampicilina, a 37°C, sob 

agitação constante de 180 rpm (Incubadora Shaker SL 223, SOLAB), por 16 a 18 

horas. Ao mesmo tempo, foi realizado um controle negativo contendo apenas meio de 

cultura suplementado com 100 μg/mL de ampicilina, a fim de verificar a existência de 

contaminações. Também foi incubado nas mesmas condições e no mesmo momento, 
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49,5 mL de meio, sem suplementação de antibiótico, que foi utilizado, posteriormente, 

para a preparação do inóculo. A realização do inóculo ocorreu após o crescimento da 

cultura de 16 horas, nos quais 500 µL de cultura do pré-inóculo foram transferidos 

para os 49,5 mL de meio 2x YT, suplementado com o antibiótico ampicilina (100 

µg/mL), no momento da transferência do volume e, novamente, foi incubado a 37ºC 

sob agitação constante até que alcançasse a fase exponencial de crescimento 

(OD600nm entre 0,6 e 0,8). Atingida a OD, uma alíquota de 1 mL foi retirada da cultura 

para ser utilizada como controle de células não induzidas para expressão proteica e o 

restante da cultura, foi induzido para expressão proteica com 0,5 mM (concentração 

final) de solução de IPTG. Alíquotas de 1 mL foram retiradas a cada hora de indução 

para que fosse possível encontrar o tempo ideal de expressão proteica. Ao todo foram 

retiradas sete alíquotas, resultando em sete tempos. As células foram centrifugadas a 

864 g por 10 minutos a 4°C, o sobrenadante foi descartado e o pellet imediatamente 

armazenado a -20°C. 

 

III.2.8 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida SDS-PAGE 

Os pellets formados após a centrifugação das células BL21 foram 

homogeneizados em 45 μL de água ultra-pura e 15 μL do tampão de amostra BoltTM 

LDS Sample Buffer 4x (Novex). Em seguida, as suspensões foram fervidas em banho 

seco a temperatura de 70ºC por 10 minutos. As amostras foram submetidas a 

eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 12% 

para análise dos resultados. Um volume de 5 µL do padrão pré-corado de 250 kD 

(Precision Plus Protein Standards - Bio-Rad) foi utilizado como parâmetro de 

comparação das amostras de expressão da EntB(GB1). O volume de cada amostra 

aplicado no gel foi de 20 μL e a corrida foi realizada em tampão Tris-glicina (25 mM 

Tris base pH 8,3, 250 mM glicina, 0,1% SDS) a 80V por aproximadamente 2 horas e 

então a 100V até que o tampão de amostra começasse a sair do gel. Para análise dos 

resultados, o gel foi corado com Coomassie Blue (0,25% Coomassie Blue R250, 50% 

metanol, 10% ácido acético) e lavado várias vezes em solução descorante (50% 

metanol, 10% ácido acético) até que fosse possível visualizar a bandas. 

 



37 
 

III.2.9 Teste de Solubilidade da EntB(GB1) das células BL21 

 Para testar se a EntB(GB1) seria facilmente purificada a partir das células BL21, 

foi aplicado um teste de solubilidade a partir do pellet da expressão que consistiu na 

suspensão do mesmo em 100 µL de PBS que, em seguida, foi homegeneizado e uma 

alíquota de 50 µL da suspensão foi submetida a três sonicações de 30 segundos a 

potência de 30W, com 1 minuto de intervalo entre cada repetição, sempre em banho 

de gelo. Em seguida, o pellet foi congelado a -20°C, descongelado e centrifugado a 

864 g, por 10 minutos a 4°C. Ambos sobrenadante e o pellet foram tratados com 

tampão de amostra BoltTM LDS Sample Buffer 4x (Novex), separadamente, para 

aplicação no gel de SDS-PAGE 12%.  

 

III.2.10 Expressão da EntB(GB1) em Pequena Escala (ArcticExpress)  

Para indução da expressão de EntB(GB1), em células de ArcticExpress, foi 

realizado um pré -inóculo transferindo-se uma colônia da placa de E.coli ArcticExpress 

para 10 mL de meio 2x YT, suplementado com 100 μg/mL de ampicilina, a 37°C, sob 

agitação constante de 180 rpm (Incubadora Shaker SL 223, SOLAB), por 16 a 18 

horas. Ao mesmo tempo, foi realizado um controle negativo contendo apenas meio de 

cultura suplementado com 100 μg/mL de ampicilina, a fim de verificar a existência de 

contaminações. Também foi incubado nas mesmas condições e no mesmo momento, 

49,5 mL de meio, sem suplementação de antibiótico, que foi utilizado, posteriormente, 

para a preparação do inóculo. A realização do inóculo ocorreu após o crescimento da 

cultura de 16 horas, nos quais 500 µL de cultura do pré-inóculo foram transferidos 

para os 49,5 mL de meio 2x YT, também suplementado com o antibiótico ampicilina 

(100 µg/mL), e novamente foi incubado a 37ºC, sob agitação contínua, até que 

alcançasse a fase exponencial de crescimento (OD600nm entre 0,6 e 0,8). Atingida a 

OD, o inóculo da ArcticExpress foi levado para a geladeira, por cerca de 20 minutos, 

ou até que sua temperatura fosse diminuída. Posteriormente, para o controle, as 

alíquotas foram retiradas antes da indução (T0) e a cultura foi induzida com 0,5 mM 

de IPTG (concentração final). Por fim, a cultura foi incubada em shaker com agitação 

constante de 120 rpm (Incubadora Shaker Luca – 223, LUCADEMA), por 24 horas, a 

16°C. Ao término das 24 horas, as células foram centrifugadas nas mesmas condições 

descritas anteriormente: 864 g, por 10 minutos, a 4°C, o sobrenadante foi descartado 

e o pellet imediatamente armazenado a -20°C. Posteriormente, um novo teste de 
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solubilidade foi realizado a partir do pellet da expressão em ArcticExpress e as 

amostras foram aplicadas no gel SDS-PAGE 12%.  

Uma expressão em larga escala da EntB(GB1) foi realizada com alterações nos 

volumes de pré-inóculo e inóculo que foram de 50 mL e 500 mL, respectivamente – 

mantendo a porcentagem do inóculo a 1% -. Também houve alterações na rotação da 

centrifugação, devido à mudança do aparelho de centrífuga, que passou a ser 439 g, 

por 20 minutos, mantendo a temperatura anterior de 4 °C, e no armazenamento do 

pellet proveniente da centrifugação, que foi armazenado em -80°C. 

 

III.2.11 Purificação da EntB(GB1) em coluna de Níquel 

A etapa de purificação foi realizada por meio do uso de uma coluna de Ni 

SepharoseTM 6 Fast Flow (HisTrapTM FF, 1mL) com afinidade para proteínas 

recombinantes marcadas com histidina. 

Primeiramente, o pellet estocado a -80°C, proveniente da expressão de 

EntB(GB1), em células de ArcticExpress, foi solubilizado em tampão de ligação (20 

mM fosfato de Sódio; 500 mM NaCl; 30 mM Imidazol; pH 7.4) na proporção de 10mL 

de tampão para cada grama de pellet e foi homogeneizado em vortex até que todo o 

conteúdo do tubo estivesse em suspensão. As células foram então submetidas a três 

sonicações com potência de 30W, por 30 segundos, com intervalos de 1 minuto entre 

cada sonicação, sempre em banho de gelo. A amostra foi centrifugada a 439 g, por 

20 minutos a 4°C e o sobrenadante foi transferido para outro tubo. Novamente o pellet 

foi submetido à mesma etapa de sonicação ao ser suspenso em tampão de ligação, 

e ao final, os sobrenadantes obtidos foram unidos no mesmo tubo e o pellet 

descartado. O pH do sobrenadante foi ajustado novamente para 7.4 e armazenado a 

4°C para posterior aplicação na coluna. 

A coluna foi lavada e equilibrada com água e tampão de ligação, 

respectivamente, usando volumes correspondentes a 5X sua capacidade. Em 

seguida, toda a amostra preparada anteriormente foi aplicada na coluna, e a partir 

deste processo, cada mL retirado da coluna foi coletado em microtubos de 1,5 mL e 

armazenados a -20°C. O peptídeo aderido à coluna foi lavado com 10 volumes de 

coluna (20 mM fosfato de Sódio; 100 mM NaCl; 500 mM Imidazol; pH 7.4) e a eluição 

foi realizada com 5 volumes de coluna do tampão de eluição (20 mM fosfato de Sódio; 

500 mM NaCl; 500 mM Imidazol; pH 7.4).  
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Ao final do processo, a coluna foi lavada com 5 volumes de coluna de etanol 

20% e seu armazenamento foi realizado também com a coluna preenchida por etanol 

20%, a 4°C até a próxima utilização. 

As amostras coletadas foram tratadas com tampão de amostra BoltTM LDS 

Sample Buffer 4x (Novex) e aplicadas em gel SDS-PAGE 12% para visualização da 

banda do peptídeo purificado.  

 

III.2.12 Imunodetecção por Western Blot  

Com o objetivo de confirmar que o gene expresso se trata realmente do 

peptídeo EntB(GB1), um ensaio de imunodetecção foi realizado, ultilizando um 

anticorpo Hist-tag (27EB) Mouse mab conjugado com HRP (Cell Signaling). A 

sequência His-tag que codifica seis histidinas presente na porção N-terminal do 

peptídeo permite seu reconhecimento pelo anticorpo monoclonal anti-histidina. Um 

novo SDS-PAGE foi preparado como descrito anteriormente, porém sem a etapa de 

coloração do gel. Para comparação da massa molecular apresentada pelo peptídeo, 

um padrão pré-corado de 250 kDa (Precision Plus Protein Standards - Bio-Rad) foi 

utilizado. 

Por meio do uso do aparelho transferidor semi-seco (Biorad), as proteínas 

foram transferidas do gel para uma membrana de PVDF (fluoreto de polivinilideno), 

previamente ativada com metanol por 15 segundos, lavada em água ultrapura, por 5 

minutos e submersa em tampão de transferência (25 mM Tris; 192 mM Glicina; 20% 

Metanol; pH 8.2 a 8.4), por 15 minutos. Todos os materiais utilizados na transferência, 

incluindo o gel e os filtros, também foram submersos em tampão de transferência por 

15 minutos para absorverem o tampão. A transferência ocorreu em 15 V por 1 hora, 

de forma que as proteínas migraram do gel para a membrana, ou seja, do pólo 

negativo para o pólo positivo. Após a conclusão da transferência, a membrana foi 

corada com solução de vermelho de ponceau (0,5% de vermelho de ponceau, 5% 

ácido tricloroacético) a fim de verificar a eficiência da transferência com a coloração 

das proteínas presentes na membrana. Posteriormente, a membrana foi lavada uma 

vez com água destilada e incubada por 1 hora e 30 minutos em solução de bloqueio 

(TTBS 1X; 5% leite desnatado em pó), sob leve agitação, à temperatura ambiente. Em 

seguida a membrana foi lavada 3 vezes por 2 minutos cada, com solução de lavagem 

(TTBS 1X), e incubada com o anticorpo monoclonal Hist-Tag conjugado com HRP 

diluído 1:2000 em TTBS, por aproximadamente 18 horas, a 4°C, com leve agitação. 
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No dia seguinte, o anticorpo foi coletado e a membrana foi lavada 2 vezes com TTBS 

1X. O excesso de água foi retirado com o auxílio de um papel absorvente e transferida 

para a plataforma interna do equipamento Fotodocumentador LPix Chemi (Loccus 

Biotecnologia).  Foi adicionado sobre as bandas, existentes na membrana, 2 mL da 

solução ECL (tabela 4), na proporção de 1:1 de solução A e B. Após alguns segundos, 

a leitura da reação luminescente, resultante da interação entre os reagentes ECL e o 

anticorpo, foi capturada por meio do equipamento.  

 

Tabela 4: Solução ECL. 

Fonte: Acervo Próprio 

 

Para comprovar a eficiência da imunodetecção, foram adicionadas duas 

proteínas conhecidas no laboratório como controle positivo. 

 

III.2.13 Diálise e Liofilização 

A etapa da diálise foi realizada para eliminar o imidazol presente na suspensão 

proteica obtida após a purificação. Para isso, foi utilizada um tubo de diálise 

constituído de celulose regenerada (MEMBRA-CEL, MWCO de 7000) e seu interior 

foi preenchido com 2mL da suspensão proteica, de concentração 0,1mg/mL, com 

auxílio de uma pipeta. O tubo de diálise foi selado nas extremidades com auxílio de 

grampos e, em seguida, submerso em tampão fosfato de sódio 0,2M. A primeira hora 

de diálise ocorreu à temperatura ambiente, e posteriormente, permaneceu submerso 

no tampão por mais 23 horas, a 4°C, sempre em leve agitação, com o auxílio de um 

agitador magnético. 

 Após a diálise, as amostras foram reunidas em um béquer de vidro e 

preparadas para a liofilização com congelamento a -80°C por 24 horas. 

Posteriormente, a amostra, ainda congelada, foi transferida para o liofilizador (5 
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Labconco, FreeZone 4.5L) e submetida à pressão zero (vácuo) e temperatura de -

50°C, até a completa liofilização. 

A amostra do peptídeo EntB(GB1) liofilizado foi preparada para os testes in vitro. 

O peptídeo foi diluído em água ultrapura e filtrado em filtro de 0,45µm, de forma que 

a concentração final obtida foi de 2.500 µg/mL. 

 

III.3 TESTES ANTIMICROBIANOS  

 

III.3.1 Manutenção das amostras de levedura e bactéria 
 

Para os testes antimicrobianos, foram utilizadas cepas de referência de 

leveduras e bactéria obtidas a partir da American Type Culture Collection (ATCC), 

cedidas pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ). As amostras de levedura 

utilizadas foram de C. albicans ATCC 10231, que segundo o site da ATCC, apresenta 

um perfil de resistência aos antifúngicos anidulafungina, voriconazol, itraconazol e 

azóis como o fluconazol e sensibilidade aos antifúngicos micafungina, caspofungina e 

flucitosina, e de C. glabrata ATCC 2001. A cepa de bactéria utilizada para o ensaio 

antibacteriano, foi a S. aureus ATCC 25923. 

A manutenção do estoque de trabalho das leveduras foi realizada a partir de 

alíquotas de C. albicans e C. glabrata retiradas de criotubos congelados a - 80°C em 

Caldo Sabouraud Dextrose (CSD) e glicerol 20%. As alíquotas foram transferidas para 

tubos de ensaio contendo CSD e os tubos levados à estufa, a 35°C, onde 

permaneceram por 24 horas para reativação das cepas. Em seguida, estrias 

compostas foram confeccionadas em placas de Petri contendo ágar sabouraud 

dextrose (ASD), que foram novamente levadas à estufa, a 35°C, por 48 horas e 

armazenadas a 4°C para serem utilizadas nos experimentos propostos.  

A manutenção do estoque de trabalho da bactéria foi realizada a partir de uma 

alíquota de S. aureus, retirada do criotubo congelado a - 80°C, em Caldo Nutriente 

(CN) e glicerol 20%. A alíquota foi transferida para um tubo de ensaio contendo Caldo 

Brain Heart Infusion (CBHI) e o tubo foi levado à estufa, a 35°C, onde permaneceu 

por 24 horas para reativação da cepa. Em seguida, estrias compostas foram 

confeccionadas em placas de petri contendo Ágar Nutriente (AN), que foram 

novamente levadas à estufa, a 35°C, por 48 horas e armazenadas a 4°C, para serem 

utilizadas nos experimentos propostos.  
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Todos os ensaios antimicrobianos foram realizados a partir de estrias recentes, 

e de no máximo, até a terceira passagem. 

 

 

III.3.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) - 
Levedura 
  

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada seguindo o protocolo 

proposto pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2008) que aborda o 

teste de microdiluição em placas de 96 poços, com modificações.  

Colônias foram transferidas de uma estria composta de 48 horas, com o auxílio 

de uma alça de repicagem estéril, para um tubo de ensaio contendo 10 mL de solução 

salina estéril (0,85%). A suspensão-padrão resultante foi agitada em vórtex e a leitura 

realizada em espectrofotômetro (DO530nm), ao passo que, a turvação da solução salina 

foi ajustada adicionando-se mais colônias ou mais salina, até que se obtivesse uma 

leitura entre 0,08 a 0,010, correspondente a uma concentração de 106 UFC/mL. 

 O preparo da suspensão de trabalho ocorreu por meio da diluição da 

suspensão-padrão, obtida anteriormente, em CSD, suplementado com 0,002% de 

Polisorbato-80 (Tween-80), na proporção de 1:50 (20µL da suspensão-padrão em 

980µL de CSD), seguida de uma nova diluição na proporção de 1:20 (1mL da diluição 

1:50 em 19mL de CSD) em tubo de ensaio estéril. A concentração final obtida para o 

experimento foi de 103 UFC/mL. 

 As diluições da amostra do peptídeo EntB(GB1), obtida a partir da expressão 

em ArcticExpress, foram realizadas diretamente na placa de 96 poços, de forma que, 

no primeiro poço foi realizada uma diluição na proporção de 1:10, seguida das demais 

diluições em série com proporção de 1:2, em CSD, suplementado com 0,002% de 

Polisorbato-80 (Tween 80). A suplementação com surfactantes não iônicos, em baixas 

concentrações, reduz a agregação de proteínas ao diminuir a tensão superficial da 

solução proteica em superfícies hidrofóbicas. Posteriormente, 100µL do inóculo foram 

adicionados em cada poço, em que houve a diluição do peptídeo, resultando em mais 

uma diluição 1:2. Ao final do processo, as concentrações do primeiro ao décimo poço 

foram, respectivamente, de 125µg/mL, 62,5µg/mL, 31,25µg/mL, 15,63µg/mL, 

7,81µg/mL, 3,9µg/mL, 1,95µg/mL, 0,98µg/mL, 0,49µg/mL e 0,24µg/mL. Em seguida, 

as placas foram incubadas a 35°C por 48 horas. 



43 
 

Para os controles, foram utilizados o branco do meio (200µL), controle de 

crescimento (100µL de meio + 100µL de inóculo), branco da amostra (diluição em 

série do peptídeo sem adição de inóculo) e controle positivo (ensaio de MIC realizado 

da mesma maneira, com a utilização do antifúngico Anfotericina B).  

 As placas foram incubadas a 35°C por 48 horas e a CIM foi considerada nos 

poços em que houve a menor concentração do agente antimicrobiano capaz de 

impedir, de forma visível, 100% do crescimento do microrganismo. Os experimentos 

foram realizados em triplicata com pelo menos duas repetições em dias diferentes. 

 

III.3.3 Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM)  
  

A determinação da concentração fungicida mínima (CFM) foi determinada a 

partir dos poços em que não houve crescimento visível do microrganismo, ou seja, 

todos os poços, a partir do CIM, de maiores concentrações, foram considerados para 

prosseguir com o experimento. 

 Desta forma, placas de Petri contendo meio ASD foram divididas em três partes 

e 10µL de cada triplicata foi plaqueado, com o auxílio da alça de Drigalski, de forma 

que cada placa contivesse as três triplicatas correspondentes à mesma concentração. 

Os controles utilizados foram o branco do meio e o controle de crescimento, ambos 

com 10µL das triplicatas plaqueados em suas respectivas placas. As placas foram 

incubadas a 35°C por 48 horas e o resultado foi analisado considerando o CFM na 

menor concentração em que não houve o crescimento de colônias (PORTILLO et al., 

2005). 

 

III.3.4 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) - 
Bactéria 
  

O ensaio de CIM também foi realizado utilizando a cepa de S. aureus como um 

controle de ação do peptídeo, devido sua ação contra esta bactéria, já descrita na 

literatura. 

A CIM foi determinada pelo método de microdiluição em caldo conforme 

descrito pelo Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI, 2012), com modificações. 

Colônias foram transferidas de uma estria composta de 24 horas, com o auxílio 

de uma alça de repicagem estéril, para um tubo de ensaio contendo 10mL de solução 
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salina estéril (0,85%). A suspensão-padrão resultante foi agitada em vórtex e a leitura 

realizada em espectrofotômetro (DO625nm), ao passo que a turvação da solução salina 

foi ajustada adicionando-se mais colônias ou mais salina, até que se obtivesse uma 

leitura de 0,2, correspondente a uma concentração de 108 UFC/mL. 

Para a confecção da suspensão de trabalho, 50µl da suspensão-padrão foram 

transferidos para 10mL de Caldo Muller Hinton (CMH), suplementado com 0,002% de 

Polisorbato-80 (Tween 80). Desta maneira, a concentração final obtida para o 

experimento foi de 105 UFC/mL. 

O peptídeo EntB(GB1) (2.500 µg/mL) foi diluído diretamente na placa de 96 

poços, de forma que, no primeiro poço foi realizada uma diluição na proporção de 

1:10, seguida das demais diluições em série com proporção de 1:2, em CMH, 

suplementado com 0,002% de Polisorbato-80 (Tween 80). Posteriormente, 100µL do 

inóculo foram adicionados em cada poço, em que houve a diluição do peptídeo, 

resultando em mais uma diluição 1:2. Ao final do processo, as concentrações do 

primeiro ao décimo poço foram, respectivamente, de 125µg/mL, 62,5µg/mL, 

31,25µg/mL, 15,63µg/mL, 7,81µg/mL, 3,9µg/mL, 1,95µg/mL, 0,98µg/mL, 0,49µg/mL e 

0,24µg/mL. Em seguida, as placas foram incubadas a 35°C por 48 horas. 

Para os controles foram utilizados o branco do meio (200µL), controle de 

crescimento (100µL de meio + 100µL de inóculo), branco da amostra (diluição em 

série do peptídeo sem adição de inóculo) e controle positivo (ensaio de MIC realizado 

da mesma maneira com a utilização do antibiótico Amoxicilina).  

 As placas foram incubadas a 35°C por 24 horas e a CIM foi considerada nos 

poços em que houve a menor concentração do agente antimicrobiano capaz de 

impedir, de forma visível, 100% do crescimento do microrganismo. Os experimentos 

foram realizados em triplicata com pelo menos duas repetições em dias diferentes. 

 

III.3.5 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM)  
 

A determinação da concentração bactericida mínima (CBM) foi realizada a 

partir dos poços em que não houve crescimento visível do microrganismo, ou seja, 

todos os poços, a partir do CIM, de maiores concentrações, foram considerados para 

prosseguir com o experimento. 
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A determinação da CBM foi realizada transferindo-se 50µL dos poços a partir 

do CIM, em que não houve crescimento visível, para outra microplaca contendo 150µL 

de CMH suplementado com 0,002% de Tween-80, incluindo os controles. 

O resultado foi analisado após 24 horas da placa incubada a 35°C, em que a 

CBM foi considerada no poço de menor concentração do peptídeo onde não houve 

crescimento da bactéria analisada. (MBAVENG et al., 2015). 

IV. RESULTADOS 
 

IV.1 CARACTERIZAÇÃO DO PEPTÍDEO ENTEROCINA B 

 As análises in sílico deste trabalho foram realizadas por meio do uso de 

ferramentas de bioinformática. O peptídeo Enterocina B foi primeiramente analisado 

no programa BLASTp, responsável por fazer uma busca por homologia, por meio de 

um alinhamento local, entre a sequência adicionada no momento da busca e 

sequências disponíveis em seu banco de dados. Desta forma, o resultado encontrado 

ao final do processo, foi uma lista contendo todos os organismos onde a sequência 

de interesse foi encontrada. Os resultados obtidos por meio da sequência da 

Enterocina B, no BLASTp, demonstraram que esse peptídeo foi encontrado somente 

no gênero da Enterococcus sp. (Figura 4 e 5), ao passo, que 99% das sequências das 

espécies em que foram encontradas as sequências da Enterocina B correspondem a 

Enterococcus faecium e somente uma espécie diferente foi observada, a 

Enterococcus mundtii (Figura 6). 

 A partir do resultado obtido no BLASTp, uma busca no genoma da 

Enterococcus foi realizada por meio da plataforma NCBI, a fim de encontrar o total de 

espécies deste organismo com o genoma depositado neste banco de dados. A busca 

resultou em um total de 74 espécies com seus genomas caracterizados no NCBI. 

Curiosamente, a Enterocina B foi encontrada pelo programa BLASTp em apenas duas 

espécies, E. faecium e E. mundtii.   
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Figura 4: Representação esquemática do alinhamento local do peptídeo Enterocina B. Análise 
da sequência da Enterocina B no programa BLASTp mostrando o alinhamento local realizado com 
sequências disponíveis no banco de dados. O maior valor de score de alinhamento encontrado 
esteve entre 80 e 200 (rosa). 

 

 

 

Figura 5: Melhores resultados do alinhamento local baseados no score de percentual de 

identidade. Lista disponível após o uso da ferramenta BLASTp mostrando que a sequência do peptídeo 

Enterocina B foi encontrado, em sua maioria, na espécie Enterococcus faecium. 

 

 

Figura 6: Sequência similar à Enterocina B encontrada em um organismo distinto de E. faecium. 

Continuação da lista obtida no uso do programa BLASTp, mostrando na primeira linha desta imagem, 

a única espécie diferente, Enterococcos mundtii, em que a sequência da Enterocina B foi encontrada. 
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A sequência encontrada da E. mundtii (Figura 7), correspondente a 

‘PNVKELSTKEMKQIIGGENDHRMPNELNRPNNLSKGGAKCGAAIAGGLFGIPKGPL

AWAAGLANVYS’ (acesso: ACI25618.1), foi selecionada para efetuar as próximas 

análises no programa MultAlin.  

 

 

Figura 7: Sequência da E. mundtii selecionada no BLASTp. Formato FASTA da sequência de E. 

mundtii encontrada durante a análise do BLASTp. 

 

O programa MultAlin foi usado para revelar a identidade entre os aminoácidos 

das duas sequências, Enterocina B e proteína da E. mundtii, por meio de um 

alinhamento global. Os resultados revelaram uma alta identidade, pois 50 

aminoácidos foram idênticos em ambas sequências (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Alinhamento global do peptídeo Enterocina B e a sequência similar de E. mundtii. Os 
aminoácidos em vermelho representam aminoácidos com 100% de identidade e revelam a grande 
semelhança entre as sequências de Enterocina B com a proteína da E. mundtii. Os aminoácidos não 
conservados foram representados na cor preta. 

 

Em relação às análises físico-químicas, o programa ProtParam demonstrou 

que a sequência da Enterocina B possui peso molecular de 5,46kDa, que apresenta 

maior porcentagem do aminoácido positivo alanina e glicina (15.1%) e menor 

porcentagem dos aminoácidos asparagina, histidina, fenilalanina, triptofano, tirosina e 

valina (1.9%), enquanto os aminoácidos glutamina, treonina, pirrolisina e 

selenocisteína não foram encontrados na sequência. O peptídeo também apresentou 
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um ponto isoelétrico (pI) teórico de 9.25, tempo de meia-vida maior que 10 horas, em 

E. coli, e foi classificado como um peptídeo estável, como pode ser visto na Figura 9.  

A caracterização dos aminoácidos presentes na sequência foi realizada pelo 

programa ColorSeq, que resultou na presença de 18 aminoácidos hidrofóbicos, 18 

aminoácidos hidrofílicos, 7 aminoácidos positivos e 3 aminoácidos negativos.  

 

 

Figura 9: Análise físico-química obtida pelo ProtParam. Os resultados indicam o peso molecular, o 
pI teórico, tempo estimado de meia-vida, a estabilidade do peptídeo, suas porcentagens de 
aminoácidos e a posição N-terminal se iniciando no aminoácido glutamina. 

 

 O programa PSORT foi usado para predição da localização celular (Figura 10). 

A sequência peptídica analisada foi afirmativa para a localização citoplasmática da 

Enterocina B na célula hospedeira. Complementando este resultado, o programa 

TMHMM Server 2.0, usado para a análise da topologia celular, mostrou que o peptídeo 

não possui hélices trans-membrana, vide Figura 11. 

 

 

Figura 10: Predição da localização celular para Enterocina B. A localização celular obtida foi 
afirmativa para o citoplasma da célula hospedeira. 
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.  

 

Figura 11: Representação esquemática da análise de topologia para Enterocina B. A Figura 
mostra o resultado obtido pelo programa TMHMM Server 2.0 de acordo com a cor da linha horizontal 
superior. Neste caso a linha apareceu na cor rosa, que indica que o peptídeo não possui hélices trans-
membranas.  

 

Por fim, os programas GOR IV e SWISS-Model foram utilizados para análise 

da estrutura secundária e terciária, respectivamente, do peptídeo Enterocina B. A 

análise realizada por GOR IV, mostrada nas figuras 12 e 13, destaca a presença de 

maior porcentagem em regiões desordenadas (69,81%), seguida da segunda maior 

porcentagem em α-hélice (22,64%) e da menor porcentagem em folhas-β estendidos 

(E-strands) (7,55%).  

A estrutura 3D da Enterocina B, obtida pelo programa SWISS-Model, 

apresentou baixa cobertura da sequência analisada, e isso, de certa forma, poderia 

invalidar a estrutura do peptídeo, por mais que houvesse um valor de identidade, 

acima de 30%, como mostrado na Figura 14 A-B. Dessa forma, uma nova análise da 

estrutura terciária foi realizada por meio do programa Raptor X. Dentre os cinco 

modelos de estruturas formadas por este programa (Figura 15 - A), foi escolhido o 

modelo “Rank-1”, que apresentou menor valor para o Root Mean Square Deviation 

(RMSD), medida em Å. Quanto menor esse valor se apresentar, mais confiável é a 

estrutura formada pelo programa. A Figura 15 – B mostra a estrutura 3D terciária da 

Enterocina B obtida pelo modelo escolhido. 
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Figura 12: Representação esquemática da estrutura secundária de Enterocina B. A figura mostra 
em amarelo os aminoácidos que formam a estrutura de regiões desordenadas, em azul os que formam 
a α-hélice e vermelho os que formam folhas-β estendidas. 

 

 

 

Figura 13: Predição da porcentagem de domínios da estrutura secundária de Enterocina B. Na 
figura são mostradas as porcentagens de cada estrutura presente na Enterocina B. 
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Figura 14: Predição da estrutura terciária da Enterocina B obtida pelo SWISS-Model. Em (A) pode 

ser observado a estrutura terciária 3D da Enterocina B. Em (B) pode ser observado o valor de cobertura 

de 35,71%.  

 

 

Figura 15: Predição da estrutura terciária da Enterocina B obtida pelo RaptorX. Em (A) podem ser 
observados os valores de RMSD para cinco modelos realizados pelo programa. Quanto menor este 
valor, mais próxima da realidade é a localização espacial dos aminoácidos. Em (B) pode ser observada 
a estrutura terciária da Entercoina B, baseada em sequências do banco de dados do programa. 
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Durante as buscas pelo peptídeo sinal e pela função predita da Enterocina B, 

nenhum resultado foi encontrado nos programas Signal P e InterProScan.  

 

IV.2 EXPRESSÃO HETERÓLOGA EM E. coli BL-21 e E. coli 

ArcticExpress  

 

IV.2.1 Extração Plasmidial e PCR 

A extração plasmidial e posterior PCR foram efetivas e o resultado pode ser 

visualizado na Figura 16. A integridade do plasmídeo foi comprovada por meio da 

visualização da banda correspondente ao plasmídeo (pET-21a(+) – GB1 – Enterocina 

B) em 688pb. Um fragmento de DNA de Corynebacterium spp., de tamanho conhecido 

(1003pb), foi utilizado como controle positivo e nenhuma banda foi observada na 

canaleta correspondente ao controle negativo, como era esperado. 

 

 

Figura 16: Eletroforese em gel de agarose do produto de PCR do DNA plasmidial. É possível visualizar, de 
acordo com o padrão, a eficiência da PCR, pela canaleta do controle positivo (C+), de 1003pb, a 
ausência de contaminações na canaleta do controle negativo (C-) e a presença do gene de DNA 
plasmidial de interesse (EB), de 688pb, apontado pela seta. 

 

Após a confirmação da integridade do plasmídeo extraído das células de E. coli 

BL21, a transformação das células de E. coli ArcticExpress foi realizada e a Figura 17 
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demonstra o crescimento das células transformadas em meio sólido suplementado 

com ampicilina. O antibiótico foi adicionado ao meio de cultura para selecionar as 

células transformadas com o plasmídeo, visto que o mesmo contém o gene de 

resistência ao antibiótico usado.  

 

 

Figura 17: Transformação de células eletrocompetentes de ArcticExpress. Placas de meio sólido 
contendo ampicilina, demonstrando a eficiência na transformação de células de E. coli ArcticExpress e 
o controle positivo (pET-21a(+)) e o controle negativo (C-). 

 

 A expressão em pequena escala da Enterocina B foi realizada em células BL21 

e as alíquotas foram retiradas de hora em hora para determinação do melhor tempo 

de expressão nesta célula, até o tempo de 7 horas. O melhor tempo definido foi de 4 

horas (Figura 18). Devido ao uso de baixas temperaturas no protocolo de expressão 

das células ArcticExpress, todas as expressões com esta célula foram realizadas no 

tempo de 24 horas.  

 

IV.2.2 Teste de solubilidade  

 A obtenção da Enterocina B de forma solúvel foi realizada por meio do teste de 

solubilidade pós-expressão em ambas as células de E. coli BL21 (DE3) e 

ArcticExpress. A Figura 19 mostra o resultado obtido em células de BL21. No gel SDS-

PAGE, é possível observar que a proteína foi expressa totalmente em forma de corpos 

de inclusão, enquanto que nas células ArcticExpress, a expressão do peptídeo 

ocorreu com aproximadamente 50% de corpos de inclusão e 50% de forma solúvel 

(Figura 20). 
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Figura 18: Expressão em pequena escala em células E. coli BL-21. Para observar o melhor tempo 

de indução, amostras foram retiradas, antes da indução (T0), uma hora após indução com IPTG (T1), 

duas horas após indução (T2), três horas após indução (T3), quatro horas após indução (T4), cinco 

horas após indução (T5), seis horas após indução (T6) e sete horas após indução (T7). O melhor tempo 

observado foi de quatro horas (T4). A seta indica a banda da Enterocina B, formada ao longo da 

indução. 
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Figura 19: Teste de solubilidade da EntB(GB1) expressa em BL-21. Nas canaletas de amostra do 
sobrenadante (S) e do pellet (P) é possível observar que a proteína não foi expressa de forma solúvel 
mas sim em forma de corpos de inclusão, pois o peptídeo, apontado pela seta, se manteve totalmente 
no pellet. 
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Figura 20: Teste de solubilidade da EntB(GB1) expressa em ArcticExpress. As canaletas T0, T2 e 
T4 se referem à expressão em BL21 e foram adicionadas neste gel para comparação da expressão 
nas diferentes células. As canaletas T0 representam a amostra retirada antes da indução e as canaletas 
S24 e P24 representam, respectivamente, o sobrenadante e o pellet da expressão em ArcticExpress 
(24 horas) após o processo de sonicação. A expressão da Enterocina B + GB1 em ArcticExpress, 
apontada pela seta, demonstrou ser parcialmente solúvel. 

 

IV.2.3 Purificação 

 Para a purificação da EntB(GB1), uma coluna de níquel com afinidade para His-

tag, presente no peptídeo expresso, foi utilizada com sucesso. Após alguns testes de 

concentração de imidazol no tampão de lavagem, foi observado que a concentração 

de 30 mM foi efetiva para a suspensão da amostra, enquanto que para a lavagem da 

coluna, antes da eluição, 100mM foi suficiente. A eluição foi realizada com o mesmo 

tampão de ligação, porém, contendo 500 mM de imidazol. O gel de SDS-PAGE, 

realizado após a coleta das frações obtidas da coluna, comprovou a eficácia da 

purificação e pode ser visualizado na Figura 21. 
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Figura 21: Purificação do peptídeo EntB(GB1) em coluna níquel. Gel SDS-PAGE da purificação 
realizada em coluna de níquel com afinidade para His-tag. As canaletas de A1 a A5 se referem à 
passagem da amostra pela coluna demonstrando que o peptídeo se ligou à coluna. As canaletas L1 e 
L2 se referem às lavagens e E2 se refere à eluição da proteína purificada pelo uso de imidazol. A banda 
correspondente à Enterocina B está apontada pela seta. 

 

IV.2.4 Imunodetecção por Western Blot  

O ensaio de imunodetecção utilizando o anticorpo His-tag, conjugado com HRP, 

se mostrou eficiente na detecção da cauda de histidina presente no peptídeo 

Enterocina B purificado. A solução de ECL foi responsável por reagir com o anticorpo 

ligado à proteína de interesse e emitir uma luminescência registrada pelo 

Fotodocumentador, que pode ser visualizada na Figura 22.  
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Figura 22: Imunodetecção da Enterocina B por western blot. A) Membrana de PVDF corada com o 
reagente vermelho de ponceau, evidenciando a eficiência da transferência das bandas de Enterocina 
B e dos controles positivos; B) Detecção da luminescência pelo Fotodocumentador. As setas identificam 
onde a banda da Enterocina B está localizada. 

 

IV.2.5 Concentração Inibitória Mínima (CIM) de amostras de candida e 
Staphylococcus aureus  

 

A partir da análise dos resultados obtidos da CIM, foi constatado que o peptídeo 

Enterocina B, conjugado com a proteína de fusão GB1, não apresentou espectro de 

inibição das cândidas testadas. A Figura 23 demonstra a visualização do resultado 

obtido para C. albicans. O mesmo ocorreu para o teste de CIM da bactéria S. aureus, 

onde nenhuma inibição foi constatada. Os dados referentes aos resultados 

encontrados para os controles e para os testes, estão apresentados na Tabela 5. 
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Figura 23: Ensaio de Concentração Mínima Inibitória (CIM) da EntB(GB1) em C. albicans ATCC 

10231. Legenda: (CP) Controle de diluição do peptídeo; (EntB(GB1) + Ca) Peptídeo com C. albicans; 

(EntB(GB1) + Cg) Peptídeo com C. glabrata; (CM) Controle do Meio de Cultivo; (CC) Controles de 

crescimento; (Ca) C. albicans + meio de cultura; (Cg) C. glabrata + meio de cultura. Fonte: Acervo 

Próprio. 

 

Tabela 5: Concentração Inibitória Mínima (CIM), Concentração Fungicida Mínima 

(CFM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM) do peptídeo EntB(GB1) contra 

amostras de referências de candida e S. aureus. 

 

Os dados da tabela foram expressos em μg/mL. Concentrações de expressas por >125, significam que 

o valor de MIC não foi encontrado para a maior concentração estabelecida durante o experimento 

(125µg/mL). Fonte: Acervo Próprio. 
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V. DISCUSSÃO 

 

Enterocinas são bacteriocinas encontradas especificamente em Enterococcus sp.. 

Para observar se a sequência da Enterocina B seria encontrada em outras cepas ou 

outros organismos, um alinhamento local foi realizado por meio do programa BLASTp. 

Este programa é uma importante ferramenta utilizada para inferir relações funcionais 

e evolutivas entre sequências e auxilia na identificação de membros de famílias de 

genes. Os resultados mostraram que essa sequência só foi encontrada em cepas de 

E. faecium e em um único depósito de sequência existente da cepa E. mundtii. Porém, 

o resultado encontrado nesta análise discorda de alguns estudos que também 

observaram, por meio de identificação produzida por amplificação específica de PCR, 

a existência do gene entB na cepa de E. faecalis (STROMPFOVÁ et al., 2008), 

enquanto outro estudo encontrou a expressão de Enterocina B pela E. lactis (BRAÏEK 

et al., 2018). O provável motivo da sequência da Enterocina B ter sido encontrada 

somente em cepas de E. faecium e E. mundtii pode ser devido à falta de depósito 

dessas sequências, provenientes de outras espécies, no banco de dados do programa 

utilizado. Casaus et al. (1997), também observaram uma semelhança entre a 

Enterocina B e membros da família da pediocina, que além de apresentar o mesmo 

tamanho do peptídeo líder, também foi observado uma identidade de 50% (ou mais) 

entre as sequências dos peptídeos líderes de Enterocina B, carnobacteriocina A e a 

maioria dos membros da família de pediocina. O alinhamento global entre as 

sequências da Enterocina B e da E. mundtii revelaram que 100% da sequência da 

Enterocina B está presente dentro da sequência de E. mundtii, sugerindo que a E. 

mundtii também produz esta enterocina e que, de acordo com Strompfová et al., 

(2008), o gene estrutural da Enterocina B mostrou ser o gene menos frequente dentre 

as enterocinas testadas. 

As análises físico-químicas realizadas in silico, como o tamanho, a estabilidade 

e sua localização celular, estão de acordo com os dados encontrados na literatura 

(CASAUS et al., 1997). Já no programa InterProScan, nenhuma função foi encontrada 

pela predição de domínios funcionais, provavelmente devido à impossibilidade de 

classificar a sequência peptídica dentro das famílias depositadas no banco de dados.  

Uma espécie de peptídeo-sinal também é encontrada em proteínas sintetizadas 

por bactérias e apresentam a mesma funcionalidade: enviar as proteínas para outro 
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local da célula. Em eucariotos, as proteínas são sintetizadas no núcleo, no entanto, 

aquelas com função extra nuclear, apresentam uma sequência de endereçamento que 

as permitem migrar para o compartimento alvo. O mesmo ocorre nas bactérias, ainda 

que não apresentem o compartimento nuclear. As proteínas dos procariotos são 

sintetizadas no citoplasma, porém, para serem encaminhadas para o espaço 

periplasmático ou para a membrana externa, necessitam apresentar sequências-guia. 

Para a sequência da Enterocina B presente no plasmídeo, não houve detecção de 

peptídeo sinal no programa. Provavelmente, essa sequência foi sintetizada utilizando 

somente sua parte funcional. A presença de uma sequência líder na Enterocina B já 

foi relatada e será discutida a seguir.  

Bacteriocinas de Classe II são sintetizadas em forma de um pré-peptídeo contendo 

dois tipos de sequências específicas, presentes em sua região N-terminal. A depender 

do pré-peptídeo, essa sequência poderá ser chamada de dupla glicina ou de Sec-

dependente. Pré-peptideos formados com a sequência de dupla glicina, presente na 

região N-terminal, são formados juntamente com um fator de indução (IF) e 

exportados por meio da membrana citoplasmática por um cassete transportador ligado 

à molécula de ATP, chamado ABC, por meio do reconhecimento da sequência de 

dupla glicina. Após o reconhecimento da sequência, o transportador ABC cliva o 

peptídeo líder e realiza o transporte do peptídeo maduro por meio da membrana 

plasmática. Além de ser um domínio proteolítico existente na sequência, a presença 

da dupla glicina impede que o peptídeo se torne ativo no interior da bactéria 

hospedeira. Já os pré-petideos Sec-dependentes se diferem na sequência existente 

na região N-terminal, e consequentemente, se diferem na enzima proteolítica. Esses 

peptídeos possuem uma sequência de três lisinas precedidas por uma arginina, bem 

próximo ao sítio de clivagem, composto pelos aminoácidos valina – X – alanina que 

são clivados e transportados pela via Sec-translocase. Após a liberação das 

bacteriocinas de classe II, a HPK se autofosforila e um grupo fosfato é transferido para 

um regulador de resposta (RR) responsável por ativar a transcrição de genes 

reguladores como proteínas de imunidade (OGAKI et al., 2015). 

Um estudo relatou que nenhum gene de transporte havia sido encontrado para 

translocação da Enterocina B e que, em algumas cepas, o gene que codifica para este 

peptídeo foi encontrado somente na presença do gene que codifica para a Enterocina 

A, formulando uma hipótese de que, possivelmente, a exportação da Enterocina B 

seria dependente de outras enterocinas, como a A (FERREIRA, 2005). Em contraste 
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com esta hipótese, a análise de outra sequência da Enterocina B, disponível no 

trabalho de Ankaiah et al. (2018), revelou uma maior quantidade de aminoácidos, em 

comparação com a sequência utilizada neste trabalho, em que sua região N-terminal 

possui dois aminoácidos de glicina, que se tratam da sequência conservada de dupla 

glicina. Esta mesma evidência pode ser confirmada pelo estudo de Casaus et al. 

(1997), em que o sequenciamento de aminoácidos revelou que a Enterocina B é 

traduzida como uma pré-bacteriocina de 71 aminoácidos, que seu peptídeo líder é do 

tipo dupla glicina contendo 18 aminoácidos e que, após a clivagem, o peptídeo maduro 

possui 53 aminoácidos, exatamente a mesma quantidade de aminoácidos presentes 

na sequência deste estudo (Figura 3). Portanto, estes dados sugerem que o transporte 

da Enterocina B é realizado pelo transportador ABC.  

Uma diversidade de bacteriocinas de classe II se encontram caracterizadas na 

literatura. Essas bacteriocinas possuem características distintas em relação a 

estruturas, sequências e propriedades físico-químicas e, possivelmente, existam sítios 

de reconhecimento diferentes na membrana das células-alvo para cada uma delas. 

Nota-se que a via de síntese de enterocinas de classe II (Figura 1), demanda um maior 

gasto energético para a enterococos que a produz, o que sugere que o papel da 

Enterocina B possa estar além de um simples mecanismo de defesa da E. faecium. 

Estudos têm demonstrado diferentes receptores presentes na membrana de 

bactérias-alvo para diferentes bacteriocinas, como o sistema manose-fosfotransferase 

(Man-PTS), que serve como receptor para grande parte das bacteriocinas do tipo 

pediocina, da subclasse IIa e para as lactococcinas A e B, da subclasse IId. Outros 

receptores de membrana reconhecidos por bacteriocinas de subclasse IId também 

foram relatados, como o lipídeo II, reconhecido pela lactococcina 972, a 

metalopeptidase zinco-dependente, reconhecida por LsbB e a proteína de membrana 

interna SdaC, de E. coli, reconhecida pela microcina V (MccV) (PAULA, 2005; KJOS 

et al., 2011; UZELAC et al., 2013; OGAKI et al., 2015; RÍOS COLOMBO et al., 2019). 

Outros papéis foram propostos por Eijsink et al. (2002), mas dessa vez, a 

produção das bacteriocinas participa de forma indireta. Uma espécie de feromônio, 

necessário para produção das bacteriocinas de classe II, parece ser utilizado como 

uma forma de comunicação entre bactérias de mesma espécie, que colonizam o 

mesmo ambiente. De acordo com o autor, a ativação da produção da bacteriocina só 

ocorre após um certo nível limiar de feromônio externo, secretado pela bactéria 

produtora, que depende também da atividade transcricional e, principalmente, da 
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densidade das células presentes. O autor acredita que a percepção do seu próprio 

crescimento (BAL), em comparação a bactérias concorrentes, seja devido ao 

feromônio secretado que possibilita algumas vantagens para a célula: 1- garantia de 

defesa na disputa de nutrientes; 2- garantia na comunicação célula-célula, para 

sincronização da produção de bacteriocinas; e 3- garantia de um menor gasto 

energético ao perceber um grande grupo de células semelhantes por perto, que 

compartilham seus esforços na produção de bacteriocinas, de forma a combater os 

concorrentes com aumento no potencial de ação das bacteriocinas. A produção de 

um fator de indução (IF) foi descrita na via das bacteriocinas de classe II (WU et al., 

2022), que parece cumprir o mesmo papel do feromônio citado pelo autor. 

Além de um receptor específico, pode haver interferência na atuação da 

bacteriocina de classe II em membranas de células-alvo, devido a composição lipídica 

específica dessa membrana, já que o peptídeo sofre uma conformação que auxilia na 

entrada de sua porção hidrofóbica na membrana, para formar uma estrutura de poro, 

de forma que proporcione um reordenamento lipídico (PAULA, 2005; RÍOS 

COLOMBO et al., 2019). 

A análise da estrutura secundária e terciária da proteína foi realizada por meio dos 

programas GOR IV, SWISS-Model e pelo RaptorX. A maior porcentagem de α-hélice 

e regiões desordenadas, obtidas pelo programa GOR IV, demonstrou estar de acordo 

com as estruturas terciárias obtidas pelos outros dois programas. O programa SWISS-

Model constrói as estruturas baseadas em homologia das estruturas. Devido ao fato 

da estrutura da Enterocina B não ter sido bem estudada e caracterizada, a estrutura 

obtida neste programa apresentou uma porcentagem de cobertura baixa, em torno de 

30 a 36%.  

Como alternativa para solucionar a questão de baixa cobertura, foi utilizado o 

programa RaptorX, que prevê a estrutura terciária por meio do dobramento de 

proteínas baseado em Root Mean Square Deviation (RMSD), ou desvio quadrático 

médio da raiz. RMSD é uma medida comumente usada para expressar a semelhança 

espacial entre duas estruturas proteicas. Dessa forma, o programa utiliza modelos 

aleatórios de proteínas, também com dobramentos semelhantes, para comparação 

de cada aminoácido em específico, presente na sequência, havendo assim, um 

aumento na confiabilidade. De acordo com o programa RaptorX, quanto menor o valor 

de RMSD, mais próximo da posição do modelo de referência está a estrutura proteica 

gerada, e logo, a estrutura também se torna mais confiável. 
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A estrutura terciária obtida pelo programa RaptorX, não foi totalmente similar à 

estrutura encontrada no estudo publicado por Ankaiah et al., (2018). Neste estudo 

foram encontradas quatro regiões de α-hélice para estrutura do peptídeo, circundadas 

apenas por regiões desordenadas. Na estrutura da Enterocina B, analisada pelo 

RaptorX, foram encontradas somente duas regiões de α-hélice, concordando com o 

resultado obtido pelo programa GOR IV e o restante da estrutura também foi 

preenchido por regiões desordenadas. A melhor estrutura obtida neste estudo 

apresentou um valor de RMSD de 5.595, enquanto a estrutura do estudo de Ankaiah 

et al. (2018) obteve um valor ainda menor, em torno de 0,75.  Porém, a estrutura obtida 

neste estudo apresentou 100% de cobertura, enquanto o modelo do estudo de 

comparação obteve cerca de 93,8%. 

Por meio da análise realizada pelo programa ColorSeq, foi possível confirmar a 

característica anfipática da estrutura do peptídeo Enterocina B, comum para as 

bacteriocinas de classe IIa. Esta caractéristica também é relatada no trabalho 

publicado por Ennahar et al. (2000), que descreve sobre a classe IIa, na qual a 

Enterocina B é semelhante a seus membros. De acordo com este estudo, a presença 

de segmentos anfipáticos, a alta solubilidade do peptídeo e sua capacidade de ligação 

à membrana sugere um mecanismo de ação desta enterocina ao formar poros na 

membrana seguindo um modelo de “Barrel-stave”. Esse mecanismo é responsável 

por causar uma ruptura na membrana e promover a dissipação da força próton motora 

(PMF), que consequentemente, provoca a dissipação total de gradiente de pH e uma 

dissipação parcial do potencial transmembranar de forma a inibir o transporte de 

aminoácido, a síntese de ATP, causar a liberação de íons e metabólitos da célula alvo, 

além de levar a uma hidrólise de ATP interna, devido a tentativa de captação de íons 

K+ pela célula alvo. A liberação do potencial transmembranar auxilia no 

reposicionamento da enterocina, promovendo sua inserção na membrana (ENNAHAR 

et al., 2000; GHRAIRI et al., 2005; OGAKI et al., 2015).  

É possível que o domínio C-terminal anfipático da sequência peptídica seja o 

responsável pela inserção da Enterocina B na membrana da célula alvo para formação 

dos poros, já que a maior parte das bacteriocinas interagem com os lipídeos aniônicos 

existentes na membrana das células-alvo. Isso explicaria o motivo de que as 

enterocinas são ativas principalmente contra bactérias Gram-positivas, justamente 

pela alta concentração desses lipídeos em sua membrana (OGAKI et al., 2015).  
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Ogaki et al (2015), também relatou a capacidade das enterocinas em interferir na 

síntese de DNA, RNA e proteínas de bactérias Gram-negativas. Porém, para que isso 

aconteça, é necessário que a enterocina atravesse a membrana externa da parede 

celular e consiga atingir a membrana plasmática da bactéria. 

Apesar de ser considerado por muitos como um microrganismo probiótico, 

cepas de E. faecium têm preocupado muitas pessoas pelo desenvolvimento de fatores 

de virulência em cepas desta espécie, o que a torna um problema emergente na área 

da saúde e no setor alimentício. O uso desta espécie já foi documentado na 

preservação de alimentos (ANKAIAH et al., 2018), além de ser encontrada 

naturalmente em queijos e azeitonas (FOULQUIÉ MORENO et al., 2003; FRANZ, 

1996; NUÑEZ et al., 1997), porém os objetos de estudos publicados atualmente, são na 

realidade, seus peptídeos bioativos (GRAHAM et al., 2020). 

Estudos que utilizam essa bactéria in vivo, estão demonstrando a presença ou falta 

de genes relacionados aos fatores de virulência, como a presença de genes para 

gelatinase, adesinas, reguladores de detecção, citolisinas, hemolisinas, enzimas 

hidrolíticas, genes de resistência à vancomicina, entre outros (KARASEVA et al., 

2016; YUKSEKDAG et al., 2021). Uma forma de contornar este problema é a obtenção 

das proteínas de interesse por meio de síntese que não trazem malefícios à saúde 

(WU et al., 2022). 

Neste trabalho, utilizamos um plasmídeo pET-21a(+), clonado com o gene da 

Enterocina B, expresso e purificado a partir de células de E. coli. Porém, uma 

desvantagem no uso de algumas estirpes dessa espécie para expressão, é muitas 

vezes, a obtenção de proteínas pouco solúveis ou insolúveis. Isto porque, geralmente, 

a expressão ocorre em temperaturas elevadas, o que acelera o metabolismo dessas 

células e faz com que a proteína acabe sendo formada como agregados insolúveis, 

ou corpos de inclusão. Apesar de apresentar algumas vantagens como, maior 

produção da proteína, menor degradação e facilidade no isolamento, proteínas 

expressas em E. coli BL21 podem acabar perdendo sua atividade biológica devido a 

técnicas de processamento dos corpos de inclusão, como por exemplo, o uso de 

agentes desnaturantes. No intuito de obter a proteína de forma solúvel, uma outra 

cepa também foi testada para expressão do peptídeo Enterocina B, a E. coli 

ArcticExpress. Essa célula apresenta a característica de produzir proteínas de forma 

solúvel, devido à presença de genes para produção de chaperoninas adapatadas ao 

frio (Cpn10 e CPn60), que apresentam 74% e 54% de identidade de aminoácidos com 
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as chaperoninas de E. coli GroEL e GroES, respectivamente, e que conferem uma 

alta atividade de redobragem de proteínas em temperaturas de 4 - 12°C. A alta 

atividade dessas chaperoninas, a baixas temperaturas, conferem um aumento 

potencial do rendimento de proteínas recombinantes de forma solúvel (Agilent 

Technologies, 2015). 

A fim de contribuir para a obtenção da proteína de forma solúvel, foi adicionado ao 

construto, contendo o gene da Enterocina B em fusão a his-tag, uma sequência do 

domínio B1 da imunoglobulina G de S. aureus (GB1). A GB1 é responsável por 

diminuir a degradação proteolítica, aumentar o nível de expressão e a solubilidade do 

peptídeo expresso dentro da célula, favorecendo também a sobrevivência da célula 

de expressão (BOGOMOLOVAS et al., 2009).  

Após a expressão e purificação em coluna de Níquel, responsável por reconhecer 

e ligar-se a sequência de his-tag por afinidade, os testes antifúngicos foram realizados 

em amostras de candida. 

A literatura está repleta de estudos utilizando Enterocina B contra células 

cancerígenas e vírus, porém poucos estudos relatam sua atividade contra fungos e 

leveduras. Foi relatado que uma enterocina de E. faecalis chamada EntV, foi capaz 

de inibir fatores de virulência de C. albicans e diminuir a carga fúngica (LORDELLO et 

al., 2021). Da mesma forma, a cepa E. lactis 4CP3 exibiu um amplo espectro de 

atividade inibitória de cepas fúngicas como Aspergillus niger e Fusarium equisete 

(BRAÏEK et al., 2018), ao passo que, metabólitos produzidos por E. faecium não 

apresentaram atividade contra essa espécie (LORDELLO et al., 2021). A produção de 

bacteriocinas em seu próprio hospedeiro pode ser influenciada por muitos fatores, 

como quantidade de nutrientes disponíveis, tipo da fonte de carbono, de fosfato e de 

nitrogênio, condições de “stress”, aumento populacional, entre outros (ENNAHAR et 

al., 2000). Apresentar todos os genes de enterocinas em seu genoma não é suficiente 

para afirmar que a bactéria irá produzir todas as enterocinas naquele momento 

(STROMPFOVÁ et al., 2008). Sobrenadante livre de células podem conter baixas 

quantidades de enterocinas e os testes provenientes destes estudos podem vir a ser 

mal interpretados. Este tipo de problema pode ser solucionado ao utilizar uma 

expressão heteróloga, onde a quantidade de proteínas e peptídeos podem ser 

controladas experimentalmente. Outro fator que pode modular os resultados obtidos 

na pesquisa, pode ser o tempo de contato desses peptídeos com o alvo analisado.  
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Durante a realização dos testes in vitro, acreditamos, inicialmente, que não 

seria necessário realizar a clivagem da Enterocina B e de sua proteína de fusão, por 

esse motivo, os testes foram realizados somente com EntB(GB1). Em contra partida, 

ao observar os resultados obtidos, vimos que seria interessante também analisar os 

resultados obtidos tanto pelo peptídeo EntB(GB1), como também pelo peptídeo 

Enterocina B sozinho frente a amostras de candida. Sendo assim, os resultados 

negativos para ação antifúngica de Enterocina B em amostras de candida não podem 

ser considerados conclusivos, pois de acordo com os achados na literatura, a 

Enterocina B, por participar da classe II das bacteriocinas, necessita da sua porção N-

terminal livre para interagir eletrostaticamente com a membrana, como forma de iniciar 

o processo de formação de poro (PAULA, 2005). Estando em conjunto com a proteína 

GB1, a porção N-terminal da Enterocina B encontra-se ligada a essa proteína de 

fusão, o que pode estar impactando negativamente nesta interação inicial. 

Programas de predição estrutural como o RaptorX, Swiss-Model e Phyre2 

foram usados na tentativa de observar se havia algum tipo de impedimento espacial 

da Enterocina B com relação à GB1, porém, o programa RaptorX não pôde ser 

acessado, devido a falhas no carregamento do site. Além disso, os outros programas 

apresentaram uma cobertura extremamente baixa da sequência, pois devido ao uso 

da modelagem comparativa, consideraram a proteína quimérica, como sendo uma 

proteína única, e por esse motivo, encontraram um modelo mais próximo para 

comparação da proteína GB1, que é mais conhecida, deixando a sequência da 

Enterocina B fora dessa cobertura. Dessa forma, os resultados obtidos nesses 

programas não foram considerados para este estudo.  

 Ao analisar mais profundamente os resultados obtidos para os CIM’s da C. 

glabrata ATCC 2001 e C. albicans 10231, constatou-se que não houve inibição de 

ambas as cepas, pelo peptídeo EntB(GB1), nas concentrações testadas. No entanto, 

pôde-se observar uma certa diminuição no crescimento da levedura C. albicans, nos 

poços a partir da concentração de 15,62 µg/mL, sem sua completa inibição, o que não 

foi observado com a cepa de C. glabrata (Figura 23). Um novo ensaio de MIC foi então 

realizado aumentando a concentração inicial do peptídeo para 500 µg/mL (0,97 – 500 

µg/mL), somente com a cepa de C. albicans. As diluições seriadas foram realizadas 

da mesma maneira. O resultado obtido foi semelhante, sendo que o padrão de 

diminuição no crescimento visível permaneceu o mesmo e nenhuma inibição completa 

foi verificada. Apesar do fato de que eucariotos não apresentam o receptor Man-PTS 
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em sua bicamada lipídica (KJOS et al., 2011), achados como esses indicam que, de 

alguma forma, o peptídeo estaria afetando essa cepa. Uma possibilidade seria 

analisar se o peptídeo estaria influenciando a sensibilidade desta cepa, como por 

exemplo, pela diminuição na formação de hifas, como descrito em Lordello et al., 

(2021).  

 Como descrito na literatura, Enterocina B foi responsável pela inibição de cepas 

de S. aureus, entre as concentrações de 460 e 1000 ng/mL (ANKAIAH et al.,2018). 

Dessa forma, para reforçar a avaliação da atividade do peptídeo EntB(GB1), foi 

realizado outro teste de MIC, porém desta vez, utilizando a cepa de S. aureus ATCC 

25923. Como esperado, o peptídeo também não foi capaz de inibir esta espécie, 

reafirmando a possibilidade do impedimento da interação de sua porção N-terminal 

com a membrana causado pela proteína de fusão. 

Um estudo conduzido a partir de proteínas DNA polimerases de Tripanossoma 

cruzi recombinantes, homóloga à de mamíferos, demonstrou que mesmo sendo 

expressas como fusões de uma proteína de ligação à manose (MBP de 42,4 kDa), 

não sofreram interferências na capacidade de conduzir a polimerização do DNA in 

vitro. Resultados como estes demonstram que não existe um padrão para a 

manutenção da atividade proteica quando se une uma proteína a outras (LOPES et 

al., 2008). 

 

 

VI. CONCLUSÃO 

• Os resultados obtidos pela caracterização bioinformática, demonstram que o 

peptídeo estudado apresenta características favoráveis para testes in vitro 

como alta estabilidade, pequeno tamanho (5,46 kDa), tempo de meia-vida 

maior que dez horas em E. coli, localização citoplasmática e, principalmente, 

sua característica anfipática, devido à facilidade em interagir com a bicamada 

lipídica da célula-alvo;  

• O gene da Enterocina B foi encontrado, pelo programa BLASTp, somente nas 

espécies E. faecium e E.mundtii; 

• Durante a predição da estrutura terciária, o programa RaptorX demonstrou que 

o peptídeo pode possuir duas regiões α-hélice, sendo que o restante seria 

preenchido por regiões desordenadas; 
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• A Enterocina B faz parte da classe II de bacteriocinas e apresenta fortes 

indícios de ser produzida na forma de um pré-peptídeo de 71 aminoácios e de 

ser clivada e transportada para fora da célula, pelo transportador ABC, 

resultando em um peptídeo ativo de 53 aminoácidos; 

• Durante o teste de expressão, a proteína EntB(GB1) foi obtida de forma 

parcialmente solúvel ao utilizar a célula E. coli ArcticExpress como vetor de 

expressão; 

• O peptídeo Enterocina B, em fusão com GB1, não se mostrou eficaz nos 

ensaios antimicrobianos contra C. glabrata ATCC 2001 e C. albicans 10231, 

além de não ter apresentado atividade conta S. aureus ATCC 25923, como 

descrito anteriormente para atividade da Enterocina B sem proteína de fusão.  

Dessa forma, ensaios in vitro adicionais devem ser realizados para comparação 

dos resultados obtidos neste trabalho e para um melhor entendimento acerca da 

atividade do peptídeo Enterocina B, pós-clivagem da proteína de fusão GB1 em 

amostras de candida. Outros estudos in sílico também devem ser realizados a fim de 

avaliar estruturalmente a interferência da proteína de fusão durante a interação com 

a bicamada lipídica, por meio do uso de ferramentas de bioinformática. 
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