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1 Contexto 

A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, de progressão lenta e 

actualmente incurável. A maioria dos diagnósticos ocorre em indivíduos com mais de 

65 anos, e a partir dos 85 anos a probabilidade de desenvolver esta patologia duplica 

por cada ano que passa (Evans et al., 1989). 

A causa e a progressão desta doença dependem de mecanismos ainda mal 

compreendidos. No entanto, as investigações feitas nos últimos anos indicam que a 

deposição de agregados insolúveis do péptido β-amilóide no meio extracelular pode 

induzir os primeiros sinais, com posterior agregração no meio intracelular de 

complexos da proteína Tau, responsável pela estabilização dos microtúbulos (Avila et 

al., 2004). Os microtúbulos formam parte do citoesqueleto dos neurónios (ver Figura 1) 

e são responsáveis pela manutenção de uma estrutura adequada da célula e 

fundamentais ao transporte interno de vesículas (nomeadamente neurotransmissores) 

(Gardiner et al., 2011).  

Desta forma, a confirmação total do diagnóstico realiza-se através da observação 

de placas neuríticas no parênquima cerebral e nos vasos sanguíneos, resultantes da 

deposição de agregados extremamente tóxicos extracelulares. Os agregados 

intracelulares da proteína Tau ocorrem quando esta se encontra hiperfosforilada, não 

desempenhando a sua função normal e comprometendo seriamente o transporte 

axonal nos neurónios (Johnson e Stoothoff, 2004).  

 

Figura 1 Mecanismo provável das alterações provocadas aos microtúbulos pela agregação da 

proteína Tau - adaptado de [1] 
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1.1 Características bioquímicas da proteína Tau 

A proteína Tau existe principalmente nos neurónios do sistema nervoso central 

(SNC), existindo 6 isoformas expressas a partir de um único gene, devido a splicing 

alternativo1 do RNA. As isoformas diferem entre si pela presença, ou não, de uma ou 

duas sequências repetitivas na extremidade amino-terminal, ou N-terminal, da proteína 

(originando respectivamente as isoformas 0N, 1N e 2N) e pela presença de um 

número variável de domínios de ligação aos microtúbulos na extremidade carboxi-

terminal, ou C-terminal (resultando nas isoformas 3R e 4R) (Goedert e Jakes, 1990; 

Butner e Kirschner, 1991) (ver Figura 2). Neste trabalho, todos os estudos serão feitos 

com a maior isoforma humana 2N/4R, com 441 aminoácidos. 

A expressão das diferentes isoformas é regulada de forma precisa durante o 

desenvolvimento e no cérebro adulto a quantidade relativa das diferentes isoformas é 

a seguinte: isoforma 1N (50%), isoforma 0N (40%) e isoforma 2N (10%) com uma 

presença em igual número das isoformas 3R e 4R (Hong et al., 1998).  

 

Figura 2 As seis isoformas humanas da proteína Tau produzidas a partir de um único gene por 
splicing alternativo. Os exões que poderão ser removidos encontram-se indicados (E2, E3 e 
E10) – adaptado de Higuchi et al. 

A fosforilação de resíduos específicos da proteína Tau é fundamental para uma 

manutenção adequada da estabilidade dos microtúbulos. Existem diversas cinases 

responsáveis pela transferência de um grupo fosfato para cerca de 20 resíduos de 

serina e treonina, localizados principalmente na região C-terminal, onde se encontram 

domínios de ligação aos microtúbulos (Hasegawa et al., 1992; Morishima-Kawashima 

et al., 1995). É actualmente sugerido que uma possível alteração nos locais de 

fosforilação da proteína Tau possa comprometer a ligação ao citosqueleto e provocar 

a formação de agregados insolúveis. Alguns estudos já efectuados mostraram que a 

fosforilação altera a conformação tridimensional, com redução da sua capacidade de 

estabilizar os microtúbulos. As capacidades normais de ligação aos microtúbulos são 

                                                 
1
Splicing alternativo Mecanismo que permite a produção de diferentes transcritos a partir da mesma 

molécula de DNA. Alguns exões poderão ser considerados intrões, sendo degradados. As extremidades 
do mRNA são novamente unidas para produzir um transcrito funcional. 
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também restabelecidas após tratamento enzimático in vitro com fosfatases purificadas 

(Drewes et al., 1993). É possível que um aumento da actividade de cinases 

acompanhado de uma diminuição na actividade de determinadas fosfatases possa 

induzir a hiperfosforilação da proteína Tau, levando à sua deposição intracelular em 

agregados insolúveis (Lee et al., 2001). No entanto, o impacto estrutural de cada 

modificação específica ainda não é conhecido, e se a fosforilação de um único resíduo 

for responsável pela formação dos agregados insolúveis, a elucidação dos 

mecanismos que induzem a alteração e fosforilação desse local poderão ser 

determinantes para uma melhor compreensão da patologia inerente. Numa 

perspectiva diferente, também foi sugerido por alguns autores que o stress oxidativo a 

que os neurónios do SNC estão sujeitos em determinadas situações poderá ser 

responsável por alterações nas ligações covalentes de certas proteínas, incluindo a 

formação de ligações persulfureto intermoleculares associadas também à nitração de 

resíduos de tirosina (Mailliot et al., 2002; Schweers et al., 1995). Tais alterações 

poderão induzir fenómenos de misfolding, hiperfosforilação e agregação, contribuindo 

assim para a desagregação dos microtúbulos e formação de depósitos intracelulares 

tóxicos (Kuret et al., 2005). 

1.2 A levedura como modelo para estudar proteínas amiloidogénicas 

Em qualquer estudo que envolva proteínas com origem eucariota, o sistema de 

expressão por excelência da proteína recombinante recai em células de S. cerevisiae 

(levedura). Estas células são consideradas „tubos de ensaio vivos‟, uma vez que 

permitem produzir eficientemente a maioria das proteínas cuja sequência genética 

seja conhecida (Winderickx et al., 2008).  

Os sistemas de expressão em levedura têm sido bastante utilizados para 

responder a questões sobre a amiloigenicidade de proteínas humanas envolvidas em 

doenças neurodegenerativas (Winderickx et al., 2008). Além disso, a sua utilidade na 

elucidação de vários mecanismos celulares (replicação de DNA, mecanismos de 

transdução de sinal, turnover de proteínas, etc.) encontra-se bem documentada. O 

genoma da levedura apresenta cerca de 60% de homologia com os genomas de 

mamíferos e novos estudos tentaram “humanizar” células de levedura (do inglês 

“humanized yeast cells”) (Mager e Winderickx, 2005) para estudar características 

funcionais e bioquímicas de proteínas cujos genes homólogos não existam entre as 

duas espécies. 

Actualmente, diversas proteínas humanas associadas a patologias 

neurodegenerativas têm sido estudadas e caracterizadas em levedura, em condições 
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biológicas adequadas e com custos relativamente reduzidos. Embora não possua 

genes homólogos para proteínas envolvidas nas doenças de Alzheimer, Parkinson e 

Huntington, a levedura possui codificada no seu genoma informação para a síntese de 

proteínas envolvidas em doenças como a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Ataxia 

de Friedreich ou na Doença de Niemann-Pick, sem necessidade de os incorporar 

através de material genético exógeno (plasmídeos) (Gunther et al., 2004; Cook et al., 

2006; Berger et al., 2006). 

 

2 Objectivos do projecto 

Numa primeira fase, a realização deste projecto pretendia avaliar a expressão da 

proteína Tau humana recombinante em células de S. cerevisiae (levedura). Os 

resultados obtidos nesta fase são necessários para optimizar as condições de 

produção e expressão em larga escala no mesmo sistema.  

Assim, a segunda fase do projecto pretendia isolar e purificar a proteína Tau, de 

forma a ser possível efectuar estudos de caracterização de algumas modificações pós-

traducionais com recurso a técnicas de proteómica de elevada precisão e exactidão 

(espectrometria de massa). 

 

3 Metodologia aplicada 

3.1 Culturas celulares 

3.1.1 Levedura S. cerevisiae 

A estirpe de levedura Saccharomyces cerevisiae utilizada neste trabalho foi a 

estirpe de referência BY4741 (genótipo: Mat; his31; leu20; met150; ura30; 

YHR104w::kanMX4; Euroscarf collection, Frankfurt, Germany). 

Os crescimentos da estirpe (não transformada) em meio líquido foram efectuados 

em meio rico YPD (Yeast extract / Peptone / Dextrose) a 30ºC, com agitação orbital 

(160 rpm) e temperatura controlada. Os crescimentos em meio sólido foram realizados 

em meio YPD com 2% (m/v) agár, a 30ºC. As estirpes transformadas foram crescidas 

em meio mínimo YNB (Yeast Nitrogen Base), suplementado com metionina, leucina e 

histidina (sem uracilo), sob as mesmas condições de temperatura e agitação das 

células. 
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3.1.2 Bactérias Escherichia coli 

Utilizaram-se as estirpes XL1-Blue e DH5 para crescimento em bactéria e 

manutenção dos plasmídeos utilizados neste trabalho (secção 3.2). A estirpe BL21-

CodonPlus (Stratagene) foi também utilizada para expressão da proteína Tau. Esta 

estirpe permite superar problemas existentes durante a expressão de algumas 

proteínas exógenas em sistemas procariotas, e foi concebida com cópias extra de 

genes que codificam tRNAs raros em bactérias. 

Os crescimentos em meio sólido foram efectuados em meio LB (Luria-Bertani) 

com 2% (m/v) agár, a 37ºC. As colónias transformantes foram crescidas em meio 

líquido LB com agitação orbital (250 rpm) e a 37ºC. Ambos os meios deverão ser 

suplementados com os antibióticos adequados, de acordo com o marcador de 

resistência conferido pelo plasmídeo utilizado. 

3.2 Vectores de expressão 

Neste trabalho utilizou-se o vector pYX212, previamente clonado com o gene 

hTau2N4R, e que possui um promotor constitutivo, construído e gentilmente cedido 

por Tom Vandebroek. Para a expressão em bactéria utilizaram-se os vectores pT7c e 

pET32a, construídos e cedidos respectivamente por Jeff Kuret e Martin Chow. 

Para aumentar a quantidade de plasmídeo a utilizar e o rendimento na 

transformação de células, é necessário em primeiro lugar transformar bactérias com o 

mesmo plasmídeo, podendo posteriormente ser extraído e purificado em maiores 

quantidades. Utilizaram-se células competentes XL1-Blue ou DH5, que permitem a 

incorporação de DNA externo (plasmídeo) por apresentarem uma membrana semi-

permeabilizada. A selecção dos transformantes é feita num meio suplementado com 

antibióticos – o plasmídeo pYX212 contém também um gene que confere resistência à 

ampicilina, um antibiótico comum. 

3.3 Transformação de bactérias E. coli DH5 e XL1-Blue 

A transformação de células competentes é feita pelo método do choque térmico 

(do inglês “heat shock transformation”), detalhada em anexo. O crescimento em meio 

líquido é descrito na secção 3.1.2. Para indução de expressão em larga escala, é feita 

a medição da absorvência (ou densidade óptica) a 600nm das células crescidas em 

meio líquido e posterior diluição para OD600 = 0,1 num meio suplementado com 

antibióticos adequados e glucose a 0.1%. 
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Figura 3 Transformação e selecção de bactérias em meio sólido. As células sobreviventes no 
meio com antibiótico expressam genes de resistência conferidos pelo vector que também 
contém o gene hTau2N4R – adaptado de [1]. 

3.4 Extracção de DNA plasmídico 

A extracção do plasmídeo para transformação de levedura após crescimento foi 

efectuada com o kit GE Healthcare illustra plasmidPrep, de acordo com as instruções 

do fabricante, após crescimento overnight das bactérias (em 3mL de meio LB). O 

processo de extracção do kit baseia-se no método de lise alcalina, em que se utiliza 

SDS-NaOH para lisar as células e desnaturar as proteínas e o DNA, seguindo-se uma 

neutralização com acetato de potássio, que promove a renaturação apenas do DNA 

plasmídico. 

A quantificação da extracção foi feita por leitura espectrofotométrica a 260nm 

(sendo a concentração determinada utilizando a fórmula: concentração de DNA = 

OD260 x 50 µg/mL x factor de diluição) e a detecção por electroforese em gel de 

agarose a 0,8% (m/v) em 1x TAE (40 mM Tris, 20 mM ácido acético, 1 mM EDTA) 

corado com GelRed (agente intercalante de ácidos nucleicos e substituto do brometo 

de etídio) e visualizado sob luz ultravioleta. 

3.5 Transformação de levedura 

A transformação é efectuada pelo método do acetato de lítio (ver anexo). A 

selecção dos transformantes positivos, ou seja, aqueles que incorporaram 

efectivamente o plasmídeo com o gene hTau2N4R, será feita num meio selectivo 

deficiente em uracilo: na estirpe de levedura utilizada foi incluída uma mutação que 

impossibilita a biossíntese do uracilo a partir de precursores existentes no meio de 

cultura. O uracilo é necessário à síntese de RNA e se não estiver presente inviabiliza o 

crescimento e divisão celulares. O plasmídeo usado para transformação (pYX212) 

contém também genes utilizados na via metabólica de biossíntese do uracilo, e é 

assim utilizado para seleccionar positivamente os transformantes – as colónias que 
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surgem no meio de cultura deficiente em uracilo encontram-se transformadas e a 

expressar genes que permitem a sua sobrevivência na ausência de uracilo. 

A expressão de proteínas recombinantes em sistemas procariotas (bactérias) ou 

eucariotas (e.g. levedura) diferencia os produtos expressados. Enquanto no primeiro 

caso, as proteínas são produzidas e acumuladas no interior celular sob forma solúvel 

(ou em certos casos, corpos de inclusão insolúveis), no segundo caso poderão ocorrer 

modificações pós-traducionais envolvendo enzimas e outros mecanismos. Esta é uma 

aproximação mais real às células humanas, sendo por isso o sistema preferencial de 

expressão para caracterizar proteínas que estão envolvidas em vias metabólicas ou 

reacções específicas em determinados compartimentos celulares. 

3.6 Transformação de bactérias BL21 Plus e indução de expressão 

A transformação das bactérias de expressão BL21 Plus foi efectuada utilizando 

um método semelhante ao descrito na secção 3.3, mas com ligeiras alterações. 

3.6.1 Transformação de células BL21 Plus competentes 

Foram adicionados 200 ng de DNA plasmídico a 100 µL de células BL21 

competentes, sendo a mistura incubada em gelo durante 40 min. As células foram 

seguidamente sujeitas a um choque térmico a 42ºC, durante 2 min, e rapidamente 

transferidas para gelo (onde permaneceram durante 3 min). Adicionou-se às células 1 

mL de meio de cultura LB (não suplementado), sendo a cultura incubada a 37ºC, com 

agitação, durante 1h. Seguidamente, as células foram sedimentadas por centrifugação 

a 10000 rpm (numa centrífuga de bancada), durante um minuto. A maioria do 

sobrenadante foi descartado, reservando-se 100 µL para ressuspender e plaquear as 

células. Estas foram plaqueadas em meio sólido com agar, suplementado com 

cloranfenicol (34 µg/mL) e 30 µg/mL de canamicina (para selecção dos 

transformantes), e colocadas a crescer a 37ºC durante 16 horas. 

3.6.2 Indução da expressão da proteína recombinante 

A optimização das condições de indução foi feita utilizando diferentes 

concentrações do indutor IPTG (0.2 mM e 0.5 mM) e a diferentes temperaturas (30ºC 

e 37ºC) com agitação orbital, de acordo com o descrito anteriormente.  

Para indução da expressão da proteína Tau recombinante em pequena escala, 

algumas colónias da placa de BL21 Plus foram seleccionadas e colocadas a crescer 

em 3 mL de meio LB, suplementado com os respectivos antibióticos e glucose (0,1% 

m/v), durante 16 horas, a 37ºC e a 250 rpm. A densidade óptica (OD do inglês optical 

density) das culturas foi medida a 600 nm, tendo sido feita uma diluição no mesmo 
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meio de cultura para uma OD600nm igual a 0.1, num volume final de 15 mL. As células 

foram incubadas a 37ºC com agitação, até atingirem uma OD600nm de 

aproximadamente 0.6 (células em fase exponencial de crescimento). Após esta 

incubação, foram retirados 4 mL de cultura não induzida para controlo (tempo zero) e 

adicionou-se o IPTG a alíquotas de 4 mL de cultura, cada uma com a concentração 

indicada de indutor, sendo incubadas a 30ºC ou a 37ºC, com agitação (250 rpm), 

durante 4 horas. Posteriormente, todas as culturas (incluindo a do tempo zero) foram 

centrifugadas a 2000 g durante 5 min e os pellets foram ressuspendidos em 100µL de 

tampão PBS por cada mL de cultura induzida. 

A indução da expressão da Tau foi ainda feita em meio de cultura Overnight 

Express (Merck), que dispensa a utilização de IPTG, a 37ºC com agitação orbital (250 

rpm) durante 24 horas. Após decorrido o tempo de indução, as células foram lisadas 

por sonicação (4 ciclos de 15 segundos a 50%, com incubação em gelo entre cada 

ciclo), após a qual foram recolhidos 20 µL de amostra (fracção total). O restante 

volume foi centrifugado a 6800 g, durante 15 min, a 4ºC separando-se o sobrenadante 

(fracção solúvel) do pellet (que se ressuspendeu no mesmo volume de PBS, obtendo-

se a fracção insolúvel). 

Todas as fracções recolhidas foram analisadas em gel de poliacrilamida a 12% 

(10 µL amostra + 2,5 µL de tampão de carga), em condições desnaturantes (SDS-

PAGE). Os marcadores de massa molecular Precision Plus Protein Standards (All 

Blue) da BioRad foram também separados no mesmo gel. A electroforese foi realizada 

num sistema MiniProtean 3 da BioRad, de acordo com as instruções fornecidas pelo 

fabricante. 

3.7 Purificação da proteína recombinante 

A proteína Tau recombinante produzida em E. coli pode ser facilmente purificada 

por cromatografia de afinidade em coluna de níquel-agarose: IMAC (Immobilized Metal 

Affinity Chromatography). O plasmídeo utilizado codifica uma sequência de 6 histidinas 

(His-Tag) unidas à extremidade terminal da proteína Tau. A histidina possui um anel 

imidazolo na sua estrutura, que estabelece interacções não covalentes com iões de 

níquel. A coluna é formada por uma resina com poros, na qual se encontram fixos 

vários iões de níquel. 

Um extracto total de proteínas (contendo a proteína a purificar) é aplicado no topo 

da coluna, percorrendo a resina por acção da gravidade. A proteína recombinante 

permanece retida na resina, devido à afinidade da sua His-Tag para os iões de níquel 

ou cobalto, enquanto as restantes proteínas são eliminadas no flow-through. A eluição 



12 

 

da proteína recombinante é feita utilizando tampão PBS com imidazolo em 

concentrações crescentes, que compete pelas ligações com os iões de níquel. 

Fracções de cerca de 1 mL são recolhidas em microtubos para análise por SDS-

PAGE. 

3.8 Análise de proteínas por espectrometria de massa 

A proteómica é um ramo da bioquímica com importância cada vez maior nos 

últimos anos. Devido ao desenvolvimento de novas técnicas e à optimização das 

existentes actualmente, tem sido possível estudar e caracterizar mais profundamente 

as macromoléculas mais abundantes ao nível celular – as proteínas. 

O estudo do proteoma, ou seja, todas as proteínas que se encontram numa célula 

num determinado instante permite identificar, quantificar e determinar o conjunto de 

características de uma proteína (e.g. estrutura tridimensional, massa molecular, 

isoformas, relações com vias metabólicas, etc.). Esta análise pode ser feita por 

diversos métodos, tais como a electroforese em gel ou a espectrometria de massa. 

A utilização de anticorpos tem-se revelado importante na determinação e 

caracterização de modificações pós-traducionais de certas proteínas. Por exemplo, 

existem actualmente anticorpos que apenas reconhecem proteínas fosforiladas em 

resíduos de tirosina. O desenvolvimento de anticorpos específicos para uma 

determinada alteração na proteína torna possível investigar e quantificar a extensão 

dessas alterações no proteoma, atráves da realização de análises ELISA.  

3.8.1 Espectrometria de massa e peptide mass fingerprinting 

A técnica mais precisa e exacta actualmente para análise de proteínas é a 

espectrometria de massa (MS, do inglês “mass spectrometry”). Esta técnica analítica 

permite medir a razão mass-to-charge de partículas ionizadas, por exemplo péptidos 

ionizados, com possível sequenciação de proteínas completas. Numa abordagem 

“bottom-up”, após digestão da proteína com preoteases (e.g. tripsina), os principais 

métodos de ionização dos péptidos resultantes são a ionização por electrospray (ESI, 

do inglês “electrospray ionization”) ou MALDI (do inglês “matrix-assisted laser 

desorption/ionization”). 

A análise da proteína Tau foi efectuada por peptide mass fingerprinting. Neste 

método, a proteína é digerida com um protease (como referido anteriormente) e os 

péptidos resultantes serão analisados no espectrómetro de massa FT-ICR existente 

na FCUL, como descrito por Costa et al. [6]. As massas medidas para os péptidos 

serão depois comparadas com uma base de dados que contém a sequência 
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conhecida da proteína Tau ou o gene respectivo. Os meios informáticos actualmente 

disponíveis permitem traduzir o genoma do organismo na sequência proteica, clivando 

automaticamente os locais respectivos para a formação de pequenos péptidos. As 

massas obtidas por FT-ICR são posteriormente comparadas com as calculadas 

teoricamente para os péptidos e os resultados sofrem uma análise estatística 

informática para a obtenção do melhor resultado. 

A análise de péptidos num espectrómetro com FT-ICR (do inglês “Fourier 

transform – ion cyclotron resonance”) apresenta os melhores resultados devido à sua 

elevada precisão e exactidão na medição de massas moleculares. A FCUL possui o 

único espectrómetro FT-ICR a nível nacional e este será usado neste projecto. 

 

4 Resultados obtidos 

4.1 Expressão em levedura 

4.1.1 Curva de crescimento 

O crescimento das colónias transformadas em meio líquido foi acompanhado 

regularmente, com medição da absorvência a 600 nm. A diluição inicial foi feita para 

25mL de meio YNB (sem uracilo), com um valor OD600 = 0,1. 

Os dados obtidos foram representados no Gráfico 1. Uma curva de ajuste foi 

aplicada aos resultados, cuja aproximação é sigmoidal, e que valida o crescimento 

normal da levedura transformada por comparação com dados obtidos anteriormente 

para outros crescimentos (Richards, O., 1928). 

 

Gráfico 1 Curva de crescimento da levedura transformada. A absorvência foi registada 
regularmente ao longo de dois dias consecutivos, a 600nm. 
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4.1.2 Análise de extractos totais de levedura transformada 

As colónias de levedura transformada crescidas em meio líquido (transformadas e 

não transformadas) foram lisadas com a utilização de esferas de vidro (ver protocolo 

detalhado em anexo) para obtenção dos extractos totais de proteína. A concentração 

das proteínas, feita pelo método descrito por Bradford foi de aproximadamente 1,16 

µg/mL. 

Os extractos foram analisados por SDS-PAGE em gel de poliacrilamida (12% 

resolução e 3% stacking) de acordo com o protocolo em anexo. Utilizou-se o extracto 

de uma colónia não transformada como controlo negativo, e três colónias 

transformadas com diferentes quantidades de extracto (20 µg e 30 µg) (Figura 4). 

 

 

Figura 4 SDS-PAGE dos extractos de levedura não transformada (1: 20 µg de proteína) e de 
levedura transformada (2, 3 e 4: 20 µg proteína na lane 2 e 30 µg nas lanes 3 e 4). Apresenta-
se também o marcador de massa molecular (5). 

4.1.3 Análise por espectrometria de massa 

A região situada entre os 50 kDa e 75 kDa foi excisada do gel de poliacrilamida, e 

a preparação das amostras para análise por espectrometria de massa foi efectuada de 

acordo com o descrito por da Costa et al. [6]. 

De forma sumária, o método consiste na fragmentação das bandas em cubos com 

aproximadamente 1 mm3, seguida de redução e alquilação das proteínas presentes no 

gel. Este procedimento é necessário para impedir que a proteína renature e adquira 

uma estrutura tridimensional aleatória (devido ao restabelecimento de ligações 

persulfureto entre resíduos de cisteína). Posteriormente, é feita a digestão in gel com 

um protease (tripsina), com recuperação dos péptidos resultantes da hidrólise 

enzimática. Os péptidos são aplicados numa matriz (MALDI) que promove a sua 

ionização, durante a análise no espectrómetro de massa FT-ICR. 

Os resultados obtidos encontram-se na Figura 5. 

75 kDa 

50 kDa 

1 2 3 4 5 
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A►  

B►  

C►  
Figura 5 Espectros de massa MALDI-FTICR da banda correspondente à proteína Tau, 
evidenciada nos géis de SDS-PAGE. A - espectro total. B e C - séries isotópicas 
correspondentes a dois péptidos da proteína tau. 

952.263293

1183.642329

1459.777100

1680.832492

1895.938286

2125.001731

2330.208339

2703.057529

750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 m/z
0

1

2

3

4

5x10

Intens.

Tau_14_0_K3_000001.d: +MS

2599.292110

2600.296177

2601.301963

2602.301746

2596 2598 2600 2602 2604 2606 2608 2610 m/z
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

5x10

Intens.

Tau_14_0_K3_000001.d: +MS

1894.935696
1895.938286

1896.937576

1897.958554

1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 m/z
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

5x10

Intens.

Tau_14_0_K3_000001.d: +MS



16 

 

4.2 Expressão em bactéria 

4.2.1 Extracção do plasmídeo pYX212 

A extracção do plasmídeo pYX212 das bactérias transformadas para a sua 

expansão e manutenção encontra-se detalhada na secção 3.4. A quantificação do 

material genético extraído foi feita num gel de agarose a 0.8% (m/v) para as várias 

colónias utilizadas, utilizando-se DNA genómico do fago λ para comparação. Os 

resultados obtidos encontram-se na Figura 5. 

 

 

Figura 5 Análise em gel de agarose do plasmídeo pYX212 extraído após crescimento em 
bactéria. Apresenta-se o marcador de pesos moleculares de DNA (1), DNA plasmídico extraído 
de várias colónias (2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e diferentes quantidades de DNA λ (9, 10, 11 e 12, 
contento respectivamente 25, 25, 50 e 100 ng). 

4.2.2 Análise da expressão da proteína Tau recombinante 

As diferentes fracções foram analisadas em gel de poliacrilamida, com 

confirmação da presença de uma proteína entre os 50 e os 75 kDa, na fracção solúvel 

de todas as colónias. Este resultado indica que a expressão da proteína Tau ocorreu 

na forma solúvel, sendo facilmente purificável por cromatografia de afinidade devido à 

presença de uma His-Tag. 

Para a purificação, a fracção solúvel foi aplicada numa coluna de coluna de 

níquel-agarose (ver secção 3.7), e as eluições feitas com concentrações crescentes de 

soluções tampão com imidazolo (entre 5 mM e 1M). O tampão utilizado foi acidificado 

ligeiramente com gotas de ácido clorídrico concentrado, de forma a diminuir o risco de 

precipitação da proteína. Isto deve-se ao ponto isoeléctrico teórico da proteína Tau ser 

muito próximo do pH do tampão utilizado. 

As diferentes fracções recolhidas na coluna foram analisadas em gel de 

poliacrilamida (ver Figura 6), sendo a proteína Tau eluída com 100 mM de imidazolo, 

claramente visível pela banda intensa, situada entre os 50 e 75 kDa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Figura 6 Gel de poliacrilamida para detecção da eluição da proteína Tau recombinante após 
purificação em coluna de níquel-agarose. Apresenta-se o marcador de massa molecular (1), o 
sobrenadante (2), o flow-through (3) e as diferentes fracções eluídas com concentrações 
crescentes de imidazolo (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

 

5 Execução financeira 

O presente projecto cumpriu as previsões financeiras apresentadas com o 

processo de candidatura, em Setembro de 2010.  
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6 Conclusões 

A expressão de proteínas recombinantes em sistemas eucariotas, nomeadamente 

células de levedura, é uma ferramenta fundamental para estudar mecanismos 

moleculares e bioquímicos de diversas patologias. Dá-se neste trabalho especial 

destaque à compreensão de mecanismos de secreção, agregação e misfolding de 

proteínas envolvidas em doenças neurodegenerativas. 

No caso da doença de Alzheimer, os mecanismos genéticos e moleculares que 

induzem a agregação da proteína Tau são ainda desconhecidos. A indução da 

expressão desta proteína em sistemas eucariotas e procariotas revela-se fundamental 

para estudos futuros de agregação e misfolding desta proteína. Os resultados obtidos 

no decurso deste trabalho revelaram que em células de levedura a expressão origina 

uma proteína com uma massa molecular aproximada à calculada teoricamente, mas 

os níveis de expressão são relativamente baixos, não se distinguindo a levedura 

transformada das células não transformadas. A grande vantagem deste sistema é o 

facto de as leveduras terem os mecanismos de folding e processamento de proteínas 

necessários à expressão de proteínas de outros organismos, sendo extremamente útil 

em estudos de agregação e misfolding da proteína in vivo. A indução da expressão da 

proteína Tau em células procariotas revela um aumento do rendimento de expressão 

da proteína (situada entre os 50 kDa e os 75 kDa), adequado para a produção em 

larga escala e purificação, para estudos futuros da agregação e misfolding da proteína 

in vitro. 
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Anexo I 

Protocolos 

Transformação de bactéria por choque térmico (Heat-shock transformation) 

Utilizar 200µL de células competentes. 

Adicionar 5µL do material genético (plasmídeo) a incorporar. 

Incubar durante 40 min. em gelo. 

Choque térmico. Colocar as células num banho/bloco a 42ºC durante 90 seg. 

Incubar 2-3 min. em gelo. 

Adicionar 800µL meio SOC (ou LB) e incubar em tubo Falcon durante 45 min. com 
agitação orbital (250 rpm) e temperatura controlada a 37ºC. 

Centrifugar 2 min. a 10 000 rpm e rejeitar a maioria do sobrenadante. 

Ressuspender e plaquear em meio sólido (LB + antibiótico adequado). 

Incubar a 37ºC sem agitação durante aprox. 12 horas. 

 

 
Transformação rápida de levedura 

Utilizar células previamente crescidas em meio líquido, com OD600
  ≥ 1.5 

Retirar 250µL para cada transformação e centrifugar durante 5 min. a 2 500 rpm e 

rejeitar o sobrenadante. 

Ressuspender as células em 100µL de tampão de transformação e adicionar 5µL 

de esperma de salmão (DNA carrier) concentrado a 5 mg/mL e previamente 

desnaturado durante 15 min. a 100ºC e em gelo. 

Adicionar 0.5µg de material genético (plasmídeo) a incorporar e ressuspender. 

Incubar 35 min. a 42º C, centrifugar (mini-spin) durante 30 seg. e lavar com água 

estéril. 

Ressuspender em 50µL de água estéril e plaquear em meio sólido (meio YNB). 

Incubar a 30ºC durante 2/4 dias. 

 Tampão de transformação 

 Para 1000µL: 

 800µL polietilenoglicol 50% (PEG) 
 200µL acetato de lítio 1M (LiAc) 
 100µL ditiotreitol 1M (DTT) 
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Preparação de extracto total de levedura transformada 

Medir absorvência a 600nm de células transformadas e crescidas em meio 

líquido. O valor obtido deve ser OD600 ≥ 2. 

Centrifugar a totalidade da cultura durante 8 min. a 5 000 rpm e a temperatura 

controlada (4ºC). 

Rejeitar o sobrenadante e perfazer o volume inicial com água. 

Centrifugar nas mesmas condições (8 min. a 5 000 rpm e temperatura controlada 

a 4ºC) e rejeitar o sobrenadante. 

Ressuspender as células em tampão fosfato de potássio 0.1M (pH 7,4) e adicionar 

2,5µL de inibidor de proteases. 

Transferir a totalidade para um eppendorf e adicionar igual volume de esferas de 

vidro (Sigma Aldrich). 

Fazer cinco ciclos de forte agitação (vórtex) e gelo, 1 min. em cada. 

Retirar o sobrenadante para novo eppendorf. O extracto pode ser quantificado. 

 

 
Electroforese em gel (SDS-PAGE) 

Preparar os géis, de acordo com as quantidades indicadas em anexo. Adicionar 

os reagentes pela ordem indicada, TEMED e APS apenas no fim, pois iniciam a 

polimerização do gel. 

Utilizar 10µL de cada amostra, e adicionar a 10µL de loading buffer. Desnaturar, 

durante 10 min. a 100ºC. 

Carregar um poço com um marcador de massas moleculares. Carregar as 

amostras desnaturadas com o tampão de carga (num total de 20µL) nos poços 

restantes. Aplicar a diferença de potencial desejada, tipicamente 100V até à 

entrada das amostras no gel de resolução e 120V posteriormente. 

Após a migração, retirar o gel e coloca-lo num recipiente com solução corante de 

Coomassie. Incubar com agitação reduzida (15 rpm) durante 2/4 dias. Remover a 

solução corante e perfazer o mesmo volume com solução descorante e substituir 

regularmente. 
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Anexo II 

Meios de cultura 

Meio rico YPD (Yeast / Peptone / Dextrose) 

1% peptona 

0.5% extracto de levedura 

2% glucose 

 

Perfazer volume com água e caso se pretenda meio sólido, adicionar 2% (m/v) 

agár. 

 

 

Meio YNB (Yeast Nitrogen Base) para transformação 

Utilizar meio YNB w/o aminoacids previamente preparado 

Suplementar com amino-ácidos adequados (ex: histidina, leucina, etc.) 

 

 

Meio LB (Luria-Bertani) 

Para 1 litro: 

10g triptona 

5g extracto de levedura 

10g cloreto de sódio (NaCl) 

 

Perfazer volume com água e ajustar pH a 7,5 com hidróxido de sódio (NaOH). 

Autoclavar. 

 

 

Meio SOB 

Para 1 litro: 

20g triptona 

5g extracto de levedura 

2mL cloreto de sódio 5M (NaCl) 

40mL cloreto de magnésio 1M (MgCl2) 

50mL cloreto de potássio 1M (KCl) 

 

Perfazer volume com água e ajustar pH a 7 com hidróxido de sódio (NaOH). 

Autoclavar. 

 

 

Meio SOC 

10 mL meio SOB 

2 mL glucose 1M 

100µL sulfato de magnésio 1M (MgSO4) 
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Reagentes SDS-PAGE 

Gel de resolução (12%) 

Para 1 gel: 

2,175 mL água 
1,250 mL tampão Tris-HCl 1.5M (pH 8,8) 
1,500 mL acrilamida 40% 

50 µL  SDS 10% 

37,5 µL APS 10% 

7,5 µL  TEMED 

 

 

Gel stacking (3%) 

Para 1 gel: 

1,675 mL água 
625 µL  tampão Tris-HCl 0.5M (pH 6,8) 
187,5 µL acrilamida 40% 

25 µL  SDS 10% 

18,75 µL APS 10% 

3,75 µL TEMED 

 

 

Solução Coomassie Blue 

Para 1 litro: 

2,5g Coomassie Brilliant Blue R-250 

450mL metanol 

100mL ácido acético 

400mL água 

 

Perfazer volume com água. 

 

 

Solução descorante 

Para 1 litro: 

450mL metanol 

100mL ácido acético 

400mL água 

 

Perfazer volume com água. 
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Tampão de carga 

Para 8mL: 

3mL água 

1mL tampão Tris-HCl 0.5M (pH 6,8) 

1,6mL glicerol 

1,6mL SDS 10% 

0,4mL β-mercaptoetanol 

0,4mL azul de bromofenol 0,5% (BPB) 

 

Perfazer volume com água. 
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