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Aplicação de alta pressão para 

produção de proteínas biofuncionais a 

partir de agregados produzidos em 

bactérias Escherichia coli 

geneticamente modificadas 



Objetivo:  

 
Obtenção de proteínas bioativas a partir de agregados 

insolúveis e inativos (corpos de inclusão) de proteínas 

recombinantes produzidas em bactérias Escherichia 

coli.  

 

Renaturação de proteínas difíceis que não haviam sido 

obtidas utilizando-se os métodos convencionais.  
 

 

 
 



 

Exemplos de importância da produção de proteínas 

recombinantes 
 

• Indústria  

 Indústria farmacêutica humana e veterinária 

 Produção de celulases para bioetanol 2ª geração 

 

 Pesquisa  

 Projetos genoma/proteoma 

 Caracterização de novas proteínas. Utilização como alvo para 

desenvolvimento de fármacos. Novas proteínas com atividade 

terapêutica potencializadas.   

 Desenvolvimento de antígenos para vacinas (exemplos: dengue, 

Schistosoma mansoni, Leptospira) 

 



 
 Bactérias E. coli geneticamente modificadas: 

hospedeiros mais utilizados para a produção 

de proteínas recombinantes.   

 Sistema muito bem estudado 

 Meios de cultura baratos 

 Produção extremamente rápida: duplicação 

celular em 30-40 minutos.  

 Altos níveis de expressão de proteínas 

recombinantes 

 

 



 Produção de proteínas heterólogas em E. coli:  

 1) Forma solúvel no periplasma 

 2) Forma solúvel no citoplasma 

 3) Agregados insolúveis acumulados no citoplasma 

bacteriano, (corpos de inclusão). 



Produção de proteínas recombinantes como 

corpos de inclusão:  
 

Vantagens:  

Expressão elevada 

Facilidade de separação física entre as proteínas do hospedeiro e 

as proteínas heterólogas 

Menor grau de contaminação dos CI por proteínas e 

lipopolisacarídeos do hospedeiro 

 

Desvantagem  

Necessidade de um processo eficiente de renaturação com altos 

rendimentos (solubilização dos agregados e enovelamento para 

aquisição da estrutura nativa e biologicamente ativa). 
 



GFP 

Endostatina 

Toxina B da cólera 

Região globular da  

Fibra de Adenovirus 

Endostatina-

BAX 



Renaturação de proteínas: 

método convencional x alta 

pressão Os CI são proteínas insolúveis e sem atividade, mas que possuem 

estruturas (secundárias e até terciárias) semelhantes às das proteínas 

nativas.  

 

Renaturação de proteínas utilizando os métodos convencionais:  

Solubilização dos CI na presença de agentes desnaturantes em alta 

concentração (ureia e guanidina).  

Reagregação quando da retirada dos agentes utilizados para solubilização. 

 

Utilização de alta pressão para solubilização dos CI:  

 

 

 

 

  

 

 

As proteínas são solubilizadas pela ação da alta pressão sem sofrer 

desnaturação: conformação nativa favorecida.  

 



Apoios de agência de fomento para o projeto (Auxílios à 

Pesquisa): 

 FAPESP 2010/13353-0 (2010 a 2012): Caracterização dos 

estados intermediários do enovelamento e obtenção de 

proteínas biofuncionais pela aplicação de altas pressões 

hidrostáticas a agregados protéicos. 

 CNPq (Edital Universal, 2008 a 2010): Estudos de renaturação 

de proteínas agregadas em corpos de inclusão citoplasmáticos 

produzidos em E. coli utilizando altas pressões hidrostáticas. 

 FAPESP 2007/54624-4 (2008 a 2010): Estudos de renaturação 

em alta pressão de proteínas agregadas em corpos de 

inclusão citoplasmáticos produzidos em E. coli.  

 Bolsas de mestrado, doutorado e pós doutorado: FAPESP,  

CNPq e CAPES.  

 



 

 

 

Projeto atual: FAPESP 2015/02574-0 (2015 a 2017): 

Renaturação de antígenos sintetizados como corpos de 

inclusão em E. coli para preparação de vacinas 
 

•Inicialmente as vacinas utilizavam patógenos inativados ou 

atenuados.  

•Atualmente:  utilização de uma ou mais proteínas dos patógenos, 

em substituição aos patógenos inteiros.  

•Importância de domínios antigênicos contendo epítopos com a 

conformação nativa para a geração de anticorpos neutralizantes.  

•Necessidade de produção de proteínas recombinantes que 

mantenham as propriedades conformacionais das proteínas alvo dos 

patógenos preservadas. 
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