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Introdução 

A cor vermelha brilhante característica do presunto 
Parma é resultante, principalmente, de  um 
pigmento lipofílico conhecido como Zinco-
protoporfirina IX (ZnPP).

1
 A ZnPP é formada a partir 

da mioglobina por uma reação de transmetalação, 
catalisada pela Ferrochelatase (FECH), em que o 
Fe

2+
 do grupo heme é substituído por Zn

2+
.
2
 O 

presunto Parma apresenta uma maior estabilidade 
oxidativa em relação aos demais produtos cárneos 
curados e, portanto, são  considerados mais 
saudáveis

3
. A utilização da FECH no 

processamento de carnes curadas pode permitir a 
produção de produtos cárneos curados mais 
saudáveis e em menor tempo, justificando assim o 
estudo dessa enzima. 

Resultados e Discussão 

O vetor de expressão contendo a sequência de 
DNA que codifica a FECH de Bacillus subtilis 
(BsFECH) foi obtido comercialmente. A proteína 
recombinante foi expressa solúvel em células 
Escherichia coli BL21(DE3) e foi purificada por 
cromatografia de afinidade ao níquel seguida de 
uma cromatografia de exclusão molecular.  
 

 

 

 

 
 
Figura 1. SDS-PAGE 12% mostrando as etapas de 
produção e purificação; 1) Marcador de massa 
molecular; 2) Cultura induzida; 3) Fração insolúvel; 4) 
Fração solúvel; 5) Cromatografia de afinidade ao Níquel; 
6) Cromatografia de exclusão molecular. 

 
A proteína foi caracterizada inicialmente pela 
técnica de dicroísmo circular (CD). Os espectros de 
CD mostraram que a proteína foi produzida 
enovelada, sendo constituídas tanto por hélices alfa 
quanto por folhas-beta. Em seguida foi realizada a 
fluorescência intrínseca de triptofano. Os espectros 
de fluorescência sugerem que a BsFECH apresenta 
exposição parcial dos seus triptofanos ao solvente, 
já que o λmáx observado foi de 344 nm.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 2. A. Espectro de CD e B. Espectro de emissão 
de fluorescência da BsFECH.   

 
Por fim, a BsFECH foi submetida à cromatografia 
de exclusão molecular analítica, em que foi 
possível estimar seu raio de Stokes (Rs), 30 Å, e 
sua massa molecular aparente (MMap), 45kDa. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3. Cromatografia de exclusão molecular analítica: 

A. Perfil de eluição da BsFECH e do padrão de proteínas; 

B. Determinação da MMap; C. Determinação do Rs.  

Conclusões 

A BsFECH recombinante foi expressa em cepa E. 
coli BL21(DE3) em sua forma solúvel. O processo 
de purificação mostrou-se eficiente, obtendo-se a 
proteína com grau de pureza acima de 95%. Uma 
vez purificada a proteína foi caracterizada pelas 
técnicas de cromatografia de exclusão molecular 
analítica, fluorescência intrínseca de triptofano e 
dicroísmo circular.  
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