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PURIFICAÇÃO DO MUTANTE K157A DA ENZIMA Β-KETOACYL-ACP REDUTASE DE 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. Leonardo Astolfi Rosado, Rafael Guimarães da Silva, 

Diógenes Santiago Santos, Luiz Augusto Basso (orient.) (PUCRS). 

A β-cetoacil-ACP redutase de Mycobacterium tuberculosis é responsável pelo segundo passo de elongação dos 

ácidos graxos em organismos que possuem o sistema de elongação do tipo II, tais como bactérias, fungos e 

organismos do filo apicomplexa, catalisando a redução da β-cetoacil-ACP, dependente de NADPH, gerando β-

hidroxiacil-ACP e NADP+.O gene selvagem da enzima foi alterado na posição 157 substituindo uma lisina por uma 

alanina para testar por análise de parâmetros cinéticos e de ligação enzima-substrato a importância dessa lisina na 

catálise da reação e interação enzima-substrato. O vetor pET23a(+) contendo o gene MabA com a posição 157 

mutada foi introduzido por meio de eletroporação em células hospedeiras da cepa E.Coli BL21(DE3) e, após seleção, 

as células foram crescidas em meio LB até atingir OD600 = 0, 5. Foi introduzido ao meio IPTG (0, 1 mM) a fim de 

induzir a expressão da proteína recombinante e deixado em crescimento por mais 5 horas. As células foram coletadas 
por meio de centrifugação. O pellet foi ressuspendido em tampão HEPES 100 mM pH 7, 0. As células hospedeiras 

passaram por uma série de passos para liberação da proteína recombinante expressa tais como o uso de um coquetel 

inibidor de proteases, lisozima e sonicação. Após o protocolo de extração de proteínas ter sido concluído foi utilizado 

um protocolo de purificação, tendo como base três técnicas: coluna de afinidade (High Trap Blue), separação por 

tamanho (Sephacryl S-200) e troca catiônica (Mono-S). Este protocolo de purificação resultou na obtenção de 0, 5 

mg de proteína pura a partir de 15g de células. Apesar deste protocolo se mostrar passível de ser utilizado para a 

purificação da enzima, seu rendimento é muito baixo. Novas tentativas de aperfeiçoamento do protocolo estão sendo 

testadas a fim de aumentar a quantidade de proteína homogênea recuperada. 
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