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RESUMO 
O ceratocone é uma doença degenerativa que afeta a córnea, tornando-a           

mais cônica (ectasia), devido ao afrouxamento das fibrilas de colágeno, o que resulta             

em uma perda de acuidade visual. Um método de tratamento existente é o             
crosslinking (CXL), no qual novas ligações cruzadas são formadas no estroma, a            

partir da estimulação da riboflavina com radiação ultravioleta de 365 nm. Esse            

processo resulta em um aumento da força biomecânica e resistência da córnea, com             
consequente diminuição da taxa de progressão do ceratocone. Porém, esse          

tratamento apresenta alguns inconvenientes, como: o desconforto causado pela         
retirada do epitélio hidrofóbico para penetração da riboflavina e danos aos           

queratócitos, pela aplicação direta de radiação UV na córnea.  

Em projetos de IC anteriores, observou-se que a enzima comercial lacase de            
Trametes versicolor, principalmente na presença da molécula de catequina, é capaz           

de promover a formação de ligações cruzadas na córnea, conforme verificado pela            
diminuição da taxa de degradação enzimática, mudança no perfil de desnaturação           

térmica e aumento no módulo de elasticidade.  
Assim, o presente estudo teve o objetivo de produzir, purificar e analisar a             

eficiência de uma isoforma de lacase produzida por fungos endofíticos na formação            

in vitro de ligações cruzadas em córneas.  
Inicialmente, foi realizada uma análise de resistência à digestão enzimática          

dos dois extratos de lacase produzidos pelos fungos Xylaria sp e Sordariomycetes            

sp. O extrato de Xylaria sp selecionado foi purificado por precipitação salina e, em              

seguida, por cromatografia de troca-iônica. Nos experimentos de promoção de          

ligações cruzadas, os olhos de porco de abatedouro foram desepitelizados,          
trepanados e divididos em grupos. O controle foi mantido à 36° C por 24 horas               

apenas em uma mistura (1:1) de tampão acetato 10 mM pH=5 e de DMEM/F12 com               
10% de dextran pH 7,0. As amostras do grupo lacase/catequina foram deixadas à             

36° C por 24 horas em uma solução composta de 250 𝜇L do extrato de Xylaria sp .,                 

250 𝜇L de meio DMEM/F12 com dextran e 5,0 mg/mL de catequina. Posteriormente,             
todas as amostras foram mantidas por 24 horas em geladeira no meio DMEM/F12             

com dextran e, após esse período, foram submetidas à análise por calorimetria            
exploratória diferencial (DSC), análise mecânica e digestão enzimática.  

Os resultados de caracterização térmica mostraram que o grupo submetido à           

ação da enzima apresentou uma maior temperatura de desnaturação em relação ao            



  

controle, o que pode ser explicado pela desidratação das fibras de colágeno do             

estroma que acompanha o crosslinking. Dos resultados de resistência à degradação           
enzimática temos, que as córneas do grupo tratado com a enzima foram mais             

resistentes à degradação do que o grupo controle. As córneas também foram            
caracterizadas por ensaios mecânicos, e os resultados obtidos mostram que o grupo            

tratado com lacase na presença de catequina apresentou um aumento na resistência            

mecânica da córnea. 
Desta forma, a enzima lacase produzida pelo fungo endofítico Xylaria sp, na            

presença de catequina, foi capaz de promover a formação de ligações cruzadas in             

vitro em córneas de abatedouro. 
 
 
Palavras-chave: córnea, crosslinking, fermentação, lacase, purificação. 

 
 
 
  



  

Abstract 
The keratoconus is a degenerative disease that affects the cornea becoming it            

more conical (ectasia) due to the loosening of collagen fibrils, resulting in a loss of               

visual acuity. An existing treatment method is the crosslinking (CXL), this method            
induces new stromal crosslinks from the stimulation of riboflavin with ultraviolet           

radiation from 365nm. The result of this process is the increase in the biomechanical              

strength and resistance of the cornea with a consequent decrease in the rate of              
progression of keratoconus. However, this treatment has some drawbacks such as:           

the discomfort caused by the removal of the hydrophobic epithelium for the            
penetration of riboflavin and damage to keratocytes because of the direct application            

of UV radiation to the cornea. 

In previous scientific initiation projects, it was observed that the commercial           
enzyme laccase of Trametes versicolor, mainly in the presence of the catechin            

molecule is capable of promoting the formation of crosslinks in the cornea, as verified              
by the decrease in the rate of enzymatic degradation, change in the thermal             

denaturation profile and increase in the elasticity module. 
Thus, the present study aimed to produce, purify and analyze the efficiency of             

a laccase isoform produced by endophytic fungi in vitro formation of crosslinking in             

corneas.  
Initially, we carried out an analysis of resistance to enzymatic digestion of the             

two laccase extracts produced by the fungi Xylaria sp and Sordariomycetes sp. The             
extracts of Xylaria sp selected were purified by saline precipitation and then and then              

by ion exchange chromatography. In cross-link promotion experiments,        

slaughterhouse pig eyes were de-epithelialized, trepanned and apportion in groups.          
The control was maintained at 36 °C for 24 hours only in a mixture (1:1) of acetate                 

buffer 10 mM pH=5 and DMEM/F12 with 10% de dextran pH 7,0. The samples from               
the laccase /catechin group were left at 36 °C for 24 hours in a solution composed of                 

250 𝜇L of the extract to Xylaria sp ., 250 𝜇L of DMEM/F12 with dextran and 5,0 mg/mL                 

of catechin. Posteriorly, all groups were maintained for 24 hours in the refrigerator in              
the DMEM/F12 with 10% de dextran and after that period they were submitted to              

analysis by differential exploratory calorimetry, mechanical analysis and enzymatic         
digestion. 

The results of thermal characterization showed that the group submitted to the            

action of the enzyme presented a higher temperature of denaturation in relation to             



  

the control, which can be explained by the dehydration of the stroma collagen fibrils              

that accompanies the crosslinking. From the results of resistance to enzymatic           
degradation, we have that the corneas of the group treated with the enzyme were              

more resistant to degradation than the control group. The corneas were also            
characterized by mechanical tests, and the results obtained show that the group            

treated with laccase in the presence of catechin showed an increase in the             

mechanical resistance of the cornea. 
In this way, the laccase enzyme produced by the endophytic fungus Xylaria            

sp, in the presence of catechin, was able to promote the formation of cross-links in               
vitro in slaughterhouse corneas. 

 

Keywords: cornea, crosslinking, fermentation, laccase, purification.    
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1.  Visão humana e doenças oculares 
A visão é um dos cinco sentidos que permitem ao ser humano ter a percepção               

do mundo. Do ponto de vista neurológico e anatômico, a visão é composta por dois               

sentidos, já que são diferentes os receptores responsáveis pela percepção da cor            
(frequências associadas aos fótons de luz que atingem a retina) e da luminosidade             

(número de fótons incidentes sobre a retina). Para que ocorra o processo da visão, é               
necessária a intervenção de zonas especializadas do cérebro (o córtex visual) que            

analisam e sintetizam a informação recolhida em termos de forma, cor, textura,            

tamanho e conhecimento prévio. Assim, a visão inclui não só a habilidade de             
detectar a luz e as imagens, mas também de interpretá-las, ou seja, transformar             

estes estímulos luminosos em informação significativa ao ser humano (SCHOR,          
2003).  

Diferentes doenças podem afetar partes do olho humano como: córnea,          

humor vítreo e retina, levando, em última instância, a percepções visuais           
prejudicadas, alteradas ou mesmo a uma perda visual permanente (SCHOR et al.,            

1995).  
A córnea é um tecido transparente, avascular, que contribui com 74% do            

poder dióptrico do olho (43,25 D) e apresenta cinco camadas, sendo elas: epitélio,             

membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet e endotélio (Figura 1).  
  

Figura 1. Camadas da córnea. 

 

Fonte: Instituto de Olhos de Goiânia. Disponível em: 

https://www.iog.net.br/site/saude-oftalmica.php?sc=14&id=124 
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O estroma é composto por matriz extracelular, queratócitos e fibras nervosas,           

e é onde são encontradas as fibras de colágeno, produzidas pelos queratócitos. O             
principal colágeno encontrado na córnea é do tipo I, mas também pode ser             

encontrado, em menor quantidade, colágenos do tipo II, V e VI. Entre as fibras de               
colágeno podem ser encontradas várias moléculas de glicosaminoglicanos, como o          

queratan sulfato, que representa 65% do total de glicosaminoglicanos do estroma, os            

quais possuem a capacidade de absorver e reter água. A transparência corneana vai             
depender da disposição das estruturas celulares e extracelulares estromais, bem          

como da hidratação, que depende de vários fatores como: barreiras epiteliais e            
endoteliais, superfície de evaporação, pressão intraocular, pressão de edema         

estromal e também do funcionamento correto da bomba endotelial (controlado por           

enzimas, tais como Na, K- ATPase) (VIEIRA et al., 2016). 
A córnea pode ser acometida por ectasias, as quais são uma alteração            

progressiva da curvatura corneana, e podem ser classificadas em degeneração          
marginal pelúcida, ceratoglobo e ceratocone (ROBERTS et al., 2014).  

Ceratocone é um termo derivado da palavra grega keras (chifre) e konos            
(cone), portanto significa protrusão em forma de cone da córnea. O ceratocone pode             

ser definido como uma doença multifatorial, pois apresenta componentes genéticos,          

bioquímicos, biomecânicos e ambientais (GOMES et al., 2015), não inflamatória e           
degenerativa do olho, na qual mudanças estruturais tornam a córnea mais frouxa e a              

modificam para um formato mais cônico (ectasia) (Figura 2). Isto acontece porque o             
estroma perde a sua rigidez por sofrer um afinamento, o que permite a formação de               

uma área abaulada mais protusa, com consequente irregularidade da sua curvatura           

(LEIBOWITZ, 1984). O ceratocone é indolor e pode ser tanto unilateral como            
bilateral (96% dos casos), tendo às vezes maior severidade em um dos olhos.             

Inicia-se geralmente na puberdade, sendo progressivo em 20% dos casos, com           
evolução até aproximadamente 35 a 40 anos quando, na maioria dos casos, ocorre             

uma estabilização espontânea da alteração (POLISUK, 2010). 

Os sintomas do ceratocone variam de acordo com o estágio da doença. Na             
fase inicial da doença os pacientes podem não apresentar sintomas, mas ao passo             

que a doença evolui podem apresentar sintomas como: aumento da sensibilidade à            
luz, visão de luzes ou halos ao redor de objetos, fadiga ocular, irritação, alergia, dor,               

vontade de esfregar os olhos, resolução da imagem diminuída em todas as            

14 
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distâncias, e visão turva (NAJMI et al., 2019).  

Em indivíduos portadores de ceratocone ocorre diminuição da espessura         
estromal da córnea na porção inferior ou central dela, portanto ela apresentará            

ectasias localizadas o que, por sua vez, resulta em mudanças nos poderes            
refrativos, e isso acarreta em distorção da visão (SCHOR et al, 1995; NAJMI et al.,               

2019). O ceratocone causa astigmatismo miópico irregular e progressivo que          

acarreta na dificuldade na percepção das imagens, e nos casos mais avançados a             
visão é muito baixa ou totalmente distorcida (LEIBOWITZ, 1984; NAJMI et al., 2019). 

 
Figura 2. Córnea normal à esquerda, córnea com ceratocone à direita. 

 
Fonte: Adaptado de Leiser Franco Oftalmologia. Disponível em: 

http://drleiserfranco.com.br/ceratocone/ 

 

O ceratocone pode ser classificado em três classes diferentes, a primeira           

delas é quando o ceratocone é associado a doenças genéticas raras           
(neurofibromatose, síndrome de Down e síndrome unha-patela); a segunda é          

quando o ceratocone se encontra associado a fatores como fricção ocular, atopia,            

uso de lentes de contato, amaurose congênita de Leber, prolapso da válvula mitral e              
história familiar positiva; e a terceira classe ocorre quando o ceratocone não tem             

associação e é de etiologia desconhecida (NAJMI et al., 2019).  
Para se diagnosticar o ceratocone é obrigatório encontrar achados clínicos          

como, elevação posterior anormal da córnea, distribuição anormal da espessura          

corneana, e afinamento corneano clínico não inflamatório. Com a ressalva de que o             
melhor teste atual e disponível para diagnosticar o ceratocone precoce é a topografia             

(Figura 3), a qual pode ser do tipo Scheimpflug ou de coerência óptica, por meio das                
quais é possível analisar o segmento anterior e posterior produzindo assim um mapa             

de espessura da córnea. Também há topografia por discos de plácido, porém a             
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mesma só é capaz de analisar a superfície anterior central da córnea. Com a              

ressalva de que a paquimetria central não é um indicador confiável para o             
diagnóstico precoce do ceratocone, pois pode haver uma córnea com a doença, e             

apresentar uma espessura central normal (GOMES et al., 2015). 
 

Figura 3. Esquema topográfico de córneas com diferentes graus de ceratocone. 

 

Fonte: Wilian Queiroz Oftalmologia. Disponível em: 

http://www.oftalmologistaemribeirao.com.br/como-tratar-o-ceratocone/ 

 
A progressão da ectasia ocorre quando há a mudança em pelo menos dois             

dos seguintes parâmetros: aumento progressivo da superfície anterior da córnea;          

aumento progressivo da superfície posterior da córnea; afinamento progressivo, e ou           
ocorre um aumento na taxa de alteração da espessura da córnea da periferia para o               

ponto mais fino. E embora a progressão da doença esteja frequentemente           
acompanhada pela diminuição da melhor acuidade visual corrigida com óculos, a           

mudança só da mesma não é um indício de progressão (GOMES et al., 2015).  

E os fatores de risco para o ceratocone são parentes de pacientes afetados,             
principalmente se o mesmo for jovem, síndrome de Down, alergia ocular, etnia            

(asiáticos e árabes), fatores mecânicos (esfregar os olhos), síndrome da pálpebra           
flácida, atopia, distúrbios do tecido conjuntivo (síndrome de Marfan), síndrome de           

Ehlers-Danlos, amaurose congênita de Leber (GOMES et al., 2015; NAJMI et al.,            

2019).  
Ao se pensar no tratamento do ceratocone utilizando tratamentos com          

abordagens não cirúrgicas deve-se levar em consideração dois objetivos, que é o de             
interromper a progressão da doença, e a reabilitação visual do paciente. Devendo            

orientar o paciente da importância dele não esfregar os olhos, e se o mesmo possuir               
algum tipo de alergia deve se prescrever o uso de antialérgicos e de colírios              
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lubrificantes sem conservantes, pois os mesmos estão associados a uma menor           

irritação e trauma epitelial (GOMES et al., 2015). 
Alguns tipos de ceratocone (Grau I) alcançam boa acuidade visual com           

óculos, enquanto aqueles de Grau II são geralmente mais deslocados inferiormente           
e a acuidade visual com óculos pode apresentar-se comprometida, havendo          

necessidade de adaptação de lentes de contato. No Grau III, a acuidade visual             

satisfatória só é obtida com o uso de lentes de contato, assim como no Grau IV.                
Neste último, mesmo com o uso de lentes, é frequente uma visão sem qualidade,              

além de intolerância, desconforto e dificuldade, sendo cogitados tratamentos         
cirúrgicos, como o transplante de córnea (POLISUK, 2010). Com a ressalva de que             

quando a visão se encontra insatisfatória com óculos ou lentes de contato            

gelatinosas, lentes de contato rígidas devem ser utilizadas, dando-se preferência          
para a de gás-permeáveis (GOMES et al., 2015).  

O transplante de córnea (figura 4) é o único procedimento curativo para o             
ceratocone, mas sabe-se que existe risco de complicações como: alto astigmatismo,           

rejeição, infecção, glaucoma, catarata e doenças relacionadas à superfície ocular. O           
uso de óculos e lentes de contato não consegue estabilizar a doença, servindo             

apenas para fornecer uma visão satisfatória ao paciente. Assim, novos          

procedimentos cirúrgicos têm sido desenvolvidos para simplificar ou fornecer mais          
segurança no tratamento do ceratocone, tais como: implantes de anéis          

intracorneanos (COLIN et al., 2000) (figura 4), ceratoplastia lamelar profunda (HAN           
et al., 2009) e crosslinking. 
 

 
Figura 4. Representação de um transplante de córnea e de um implante de anel intracorneano. 

      
Fonte: Adaptado de Leiser Franco Oftalmologia. Disponível em: 

http://drleiserfranco.com.br/ceratocone/ 
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1.2. Indução de ligações cruzadas na córnea  
Nos últimos anos, houve um aumento significativo nos estudos relacionados à           

formação de novas ligações cruzadas no colágeno da córnea, constituindo uma           

opção inovadora no tratamento do ceratocone e ectasias. O método tradicional,           
usado na clínica médica, usa a substância natural riboflavina estimulada pela luz            

ultravioleta a 365 nm (figura 5), que forma ligações entre cadeias de colágeno             

adjacentes, via reações radiculares, aumentando a resistência do tecido. Este          
método, que foi internacionalmente denominado de CXL (Corneal Cross Linking),          

vem se tornando uma opção terapêutica promissora por ser pouco agressiva e, o             
que é fundamental, por controlar potencialmente a progressão do ceratocone.  

 
Figura 5. Procedimento de crosslinking, mostrando a incidência de radiação UV na córnea. 

 
Fonte: Dr. Artur Schmitt Oftalmologia. Disponível em: 

https://www.arturschmitt.com.br/procedimentos/cross-linking-ceratocone-curitiba/ 

 

Relatos na literatura têm apontado um aumento na rigidez da córnea de até             

329%. Wollensak e cols. (2003) trataram 22 pacientes com ceratocone com           

riboflavina-UVA, mantendo um acompanhamento por quatro anos. Eles verificaram         
que a progressão da doença foi interrompida em todos os casos e que a              

transparência da córnea e do cristalino e a densidade das células endoteliais            
permaneceram inalteradas. Em outro estudo, Bottós e cols. (2008) mostraram          

através de microscopia de fluorescência confocal, a formação de ligações cruzadas           

no colágeno da córnea pela riboflavina fotoestimulada a 365 nm, após a remoção do              
epitélio hidrofóbico. 

Estudos mostraram que a radiação UVA pode ser nociva aos queratócitos           
(SPOERL et al., 2007), tornando-se importante a busca por metodologias de           

crosslinking que não empregam este tipo de radiação. O glutaraldeído (SPOERL et            
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al., 1998), gliceraldeído (WOLLENSAK e IOMDINA, 2008) e álcoois β-nitro-alifáticos          

(PAIK et al., 2009) são exemplos de agentes indutores de ligações cruzadas,            
empregados experimentalmente com sucesso. Estes compostos mostraram-se       

efetivos em processos in vitro de indução de ligações cruzadas em esclera e córnea,              
mas a adequação da concentração é fundamental para o perfeito equilíbrio entre a             

eficiência na formação de ligações cruzadas e a toxicidade inerente. 

Alguns compostos naturais, como polifenóis (HAN et al., 2003) e genipina           
(AVILA e NAVIA, 2010), além de enzimas como transglutaminase e lacase,           

apresentam uma atividade potencial na formação de ligações cruzadas em proteínas           
como o colágeno. Estes compostos apresentam efeito citotóxico muito reduzido,          

tornando-os candidatos promissores na indução de crosslinking. 

 
1.3. Crosslinking enzimático  

O crosslinking é um processo de reticulação de proteínas que compreende a            
formação química, enzimática ou químico enzimática de novas ligações covalentes          

cruzadas entre cadeias de polipeptídeos intermoleculares (polipeptídeos de proteína)         
ou intramoleculares (entre resíduos de aminoácidos dentro de um polipeptídeo de           

proteína) (MCKERCHAR et al., 2019). O crosslinking passa a ser denominado           

enzimático quando esse processo ocorre por meio da utilização de enzimas como            
catalisadores dessas novas ligações covalentes entre as moléculas de proteína          

(HECK et al., 2013). 
O crosslinking enzimático pode ocorrer por meio da ligação covalente direta           

catalisada por transferases ou hidrolases via intermediários proteinil-enzima-tioéster,        

ou então por ligações covalentes mediada por enzimas via espécies reativas que            
são geradas enzimaticamente por oxidorredutases, e espontaneamente reagem com         

proteínas para formar redes protéicas (HECK et al., 2013). 
E as enzimas utilizadas na reticulação de proteínas in vitro são as lacase,             

transglutaminase, sortase A, subtilisina, tirosinase, peroxidase, lisil oxidase (HECK et          

al., 2013).  
 

1.3.1. Crosslinking pela enzima subtilisina 
A subtilisina (EC 3.4.21.62) é uma serina endopeptidase alcalina que é           

produzida predominantemente por espécies de Bacillus, como a Bacillus sp, e a             
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mesma tem a capacidade de hidrolisar proteínas com ampla especificidade para           

ligações peptídicas e peptídeos amida (WERNER, 2013; FELLER, 2013). Essa          
reação de hidrólise ocorre quando uma ligação peptídica é atacada pela serina            

catalítica para formar um intermediário acil-enzima, o qual é hidrolisado, lembrando           
que essa reação é catalisada pela subtilisina (Figura 6) (WEEKS; WELLS, 2019).  

Estudos mostraram que foi projetada uma ligase de peptídeo, denominada          

subtiligase, a partir da subtilisina BPN ′ de Bacillus amyloliquefaciens, essa nova            
ligase contém duas mutações principais que a permite catalisar de forma eficiente            

uma reação de ligação entre um doador de éster de peptídeo e a α-amina N-terminal               
de um peptídeo ou proteína, e que nessa reação haverá a formação de um              

intermediário de enzima tioacila, que pode ser hidrolisado ou interceptado pela           

α-amina de um nucleófilo de peptídeo ou proteína para formar uma ligação peptídica             
(Figura 7) (WEEKS; WELLS, 2019). 

 
 

Figura 6. Reação de hidrólise de peptídeo catalisada por subtilisina. 

 
Fonte: Adaptado de WEEKS; WELLS, 2019. 

 
Figura 7. Reação de ligação de peptídeo catalisada por subtiligase. 

 

Fonte: Adaptado de WEEKS; WELLS, 2019. 

 

1.3.2. Crosslinking pela enzima sortase A 
As sortases são hidrolases que corresponde a uma família de seis enzimas.            
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Uma das enzimas mais estudadas nesta família é sortase A (EC 3.4.22.70). As             

mesmas são transpeptidases de cisteína dependentes de cálcio, que catalisam a           
reticulação de proteínas contendo um sinal de ordenação, LPXTG. Podem ser           

encontradas principalmente em bactérias gram-positivas, como a Staphylococcus        

aureus, pois as mesmas produzem sortases para a fixação de proteínas de            

superfície em estruturas pentaglicinas da parede celular de peptidoglicano         

(MADDOCK et al., 2020; MILCZEK, 2017). 
A reação catalítica que é catalisada pela sortase ocorre por meio da             

clivagem da amida treonina-glicina pela cisteína do sítio ativo da sortase, levando            
assim a formação de um intermediário proteína-enzima- tioéster e a liberação           

concomitante da porção da proteína alvo C-terminal que contém glicina; E assim um             

nucleófilo de amina, que é um grupo amino terminal de um polipeptídeo de             
oligoglicina in vivo, eventualmente libera a porção de proteína ligada covalentemente           

da enzima sob a formação de uma ligação cruzada de peptídeo (Figura 8) (HECK et               
al., 2013; MILCZEK, 2017). 

 
Figura 8. Esquema de crosslinking de proteínas pela sortase A. 

 
Fonte: Adaptado de HECK et al., 2013. 

 

1.3.3. Crosslinking pela enzima tirosinase  
Tirosinases (EC 1.14.18.1), ou polifenol oxidase, são metaloenzimas que         

contém cobre no seu sítio ativo, e que podem ser encontradas em bactérias (Bacillus              

megaterium e Verrucomicrobium spinosum), fungos (Agaricus bisporus, Trichoderma        

reseei e Botryosphaeria obtuse), plantas e animais (NAWAZ et al., 2017; MADDOCK            

et al., 2020). 
E embora as tirosinases executem reações semelhantes, possuem papéis         

fisiológicos variados em diferentes organismos. Em humanos são os principais          
responsáveis pela formação de melanina, mas têm várias outras funções, como           

componentes na cicatrização de feridas e resposta imune primária. Nas plantas,           

catalisa a oxidação de compostos fenólicos que causa um odor ou sabor            
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desagradável, e também é responsável pelo escurecimento enzimático indesejável         

que ocorre após a colheita, ou como consequência de hematomas. Em insetos, a             
tirosinase contribui para a melanização e a resposta imune, e desempenha um papel             

crítico na esclerotização como um agente de reticulação biocatalítico (MADDOCK et           
al., 2020; OVDAT; FISHMAN, 2018). 

As tirosinases possuem a capacidade de oxidar uma variedade de compostos           

fenólicos, como a tirosina, em substratos poliméricos, como proteínas, tornando-as          
fortes candidatos para a reticulação de proteínas. A quinona reativa formada pela            

atividade da difenolase pode reagir com diferentes grupos (aminas, amidas,          
sulfidrilas, tirosinas), formando assim ligações cruzadas intra e intermoleculares por          

adição de arilalquil, acoplamento de radical livre de ariloxi, ou formação de di-tirosina             

(Figura 9) (OVDAT; FISHMAN, 2018). 
 

 
Figura 9. Esquema de crosslinking de proteínas pela tirosinase a) na ausência de mediador fenólico e 

(b) na presença de mediador fenólico, onde o X representa um grupo hidroxila, amina ou sulfidrilo. 

 

Fonte: Adaptado de OVDAT; FISHMAN, 2018. 

 
1.3.4. Crosslinking pela enzima peroxidase 

As peroxidases (EC 1.11.1.x) são oxidorredutases que englobam uma classe          

de enzimas que são produzidas por microorganismos, animais e plantas (HECK et            
al., 2013), com a ressalva de que a mesma é extraída de forma fácil das células de                 
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alguns vegetais como rabanete (Armoracia rusticana), abobrinha (Cucurbita pepo),         

alcachofra (Cynara scolymus L.), batata doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.), nabo           
(Brassica campestre ssp. rapifera) pêssego (Prunus persica), inhame (Alocasia         

macrorhiza), mandioca (Manihot utilissima), entre outras (ZERAIK et al., 2008).  
A maioria das peroxidases contém um grupo prostético heme que é           

necessário para a reação de transferência de elétrons, porém também são descritas            

peroxidases com outros cofatores, incluindo flavina adenina dinucleotídeo (FAD)         
(HECK et al., 2013). As peroxidases abstraem elétrons únicos de uma ampla gama             

de substratos de natureza principalmente aromática, incluindo resíduos de tirosina,          
portanto a mesma é responsável por catalisar uma variedade de reações de            

oxidação na presença de peróxidos, tais como peróxido de hidrogênio (GOLUNSKI,           

2015). A reação se dá pela oxidação de duas moléculas de substrato que é              
acompanhada pela redução concomitante de peróxido de hidrogênio em água. Os           

radicais fenoxi resultantes da oxidação da tirosina por peroxidases podem sofrer           
várias reações espontâneas, entre elas acoplamentos de radicais, que levam          

principalmente à formação de diferentes ligações cruzadas do tipo ditirosil entre           
proteínas (Figura 10) (HECK et al., 2013).  
 
Figura 10. Esquema de crosslinking de proteínas por oxidação mediada por oxidorredutases. A             
ilustração da reação é simplificada e não mostra a estequiometria (a peroxidase oxida duas moléculas               
de substrato por molécula de peróxido de hidrogênio). 

 
Fonte: Adaptado de HECK et al., 2013 

 

1.3.5. Crosslinking pela enzima lisil oxidase 
A lisil oxidase (EC 1.4.3.13) é uma amina oxidase dependente de cobre, que             

induz a reticulação oxidativa das cadeias de colágeno e elastina na matriz            
extracelular de células eucarióticas (VALLET et al., 2019). Estudos revelaram que a            

lisil oxidase pode ser adquirida de cartilagem embrionária (SIEGEL; FU, 1976) e            
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fibrilas de colágeno ósseo de frango (SIEGEL, 1976), e também de levedura, Pichia             

Pastoris (VALLET et al., 2019), que expressa a mesma pela técnica de DNA             
recombinante.  

A mesma catalisa a formação de crosslinking de aldeído no colágeno e na             
elastina. E essa reação ocorre pela desaminação das cadeias laterais de lisil, tanto             

no colágeno como na elastina, com a formação concomitante de peróxido de            

hidrogênio, e com isso os aldeídos resultantes reagem espontaneamente com um           
segundo aldeído para produzir um produto de condensação aldólica, ou então é feita             

a adição de uma amina primária de um resíduo de lisina vizinho ao aldeído              
resultante para assim gerar uma base de Schiff; e essas cadeias reticuladas que             

foram formadas vão constituir uma rede fibrosa que levará a estabilização do tecido             

(Figura 11) (HECK et al., 2013).  
 

Figura 11. Reticulação de proteínas mediada pela lisil oxidase. 

 
Fonte: Adaptado de HECK et al., 2012. 

 
1.3.6. Crosslinking pela enzima transglutaminase  

As transglutaminase são transferases (EC 2.3.2.13) dependentes de cálcio         
que possuem a capacidade de catalisar a formação de ligações cruzadas intra e             

intermoleculares entre proteínas, peptídeos e aminas primárias por meio de ligações           

covalentes entre resíduos de lisina e glutamina (Figura 12). Trabalhos da literatura            
revelaram que a transglutaminase pode ser adquirida tanto de fontes animais, como            

de sangue de bovinos e suínos, graças a descoberta da transglutaminase no fígado             
de porco em 1973, porém a mesma tem uma desvantagem de ser cara e rara               

(WANG et al., 2018); Já a de fontes vegetais pode ser encontrada nos tecidos              

vegetais de soja, beterraba forrageira, alcachofra-de-jerusalém, macieira       
(KIELISZEK; MISIEWICZ, 2013). Como também pode ser adquirida de fontes          
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microbianas, a mesma estará presente na parede celular dos fungos como da            

Candida e Saccharomyces, lembrando que a primeira transglutaminase descrita na          
literatura foi a da cepa microbiana de Streptomyces mobaraensis, no final da década             

de 1980, sendo a mesma independente de cálcio. Com a ressalva de que as              
transglutaminase de fonte animal são dependentes de Ca+2 , e as de fonte vegetal              

são sensíveis a luz, além disso as transglutaminases microbianas são produzidas           

usando cepas geneticamentes modificadas (WANG et al., 2018).  
  

Figura 12. Reações catalisadas pela transglutaminase. 

 
Fonte: Adaptado de MELO, 2013. 

 

1.3.7. Crosslinking pela enzima lacase 
As lacases são polifenoloxidases (EC 1.10.3.2) com cobre no sítio ativo e que             

atuam na oxidação de ácidos fenólicos e metóxi-fenólicos e também promovem a            
descarboxilação e ataque de grupos metóxi (desmetilação). As quais podem ser           

obtidas a partir de diversas plantas superiores e também de microrganismos, como            

os fungos endofíticos e as bactérias (Tabela 1) (SILVA, 2006; HOYOS, 2019;            
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CHAUHAN et al., 2017). Com a ressalva de que os fungos produzem a lacase              

extracelularmente (MAINARDI et al., 2018), enquanto que as bactérias produzem          
extracelularmente ou intracelularmente(CHAUHAN et al., 2017). 

Essas enzimas são capazes de catalisar uma reação de transferência de           
quatro elétrons para reduzir o oxigênio molecular e formar água (JUS et al., 2011;              

MATTINEN et al., 2005). Oxidam o substrato através da abstração de um elétron do              

hidrogênio, gerando radicais que podem ainda conduzir a polimerização e hidratação           
(Figura 13). 

 
Tabela 1. Fontes de lacase. 

Fonte: HOYOS, 2019; CHAUHAN et al., 2017.  

 
Figura 13. Mecanismo geral de oxidação de compostos fenólicos pela ação da lacase. 

 
Fonte: Adaptado de GONÇALVES et al., 2015. 

26 
 

Fontes de Lacase 

Fungos Bactérias 

Cerrena máxima Trametes ochracea Gram-negativas Gram-positivas 

Coprinus cinereus Trametes villosa 
Azospirillum 

lipoferum 
Bacillus 

Coriolopsis fulvo 
cinérea 

Lentinus tigrinus Pseudomonas Geobacillus 

Coriolus hirsutus 
Pycnoporus 
cinnabarinus 

Enterobacter Streptomyces 

Chaetomiaceae Trametes versicolor Delftia Rhodococcus 

Pleurotus ostreatus Trichophyton rubrum Proteobacterium Staphylococcus 

Psilocybe castanella Sordariomycetes sp Escherichia coli Azospirillum 

Sclerotium rolfsii Trametes SP Alteromonas Lysinibacillus 

Trametes hirsuta Xylaria SP 
Campylobacter 

jejuni 
Aquisalibacillus 



  

 

Assim, as lacases são capazes de oxidar vários compostos aromáticos          
substituídos, tais como: fenóis, aminas aromáticas, diaminas ou tióis. Mostrou-se          

ainda que, as lacases podem oxidar diretamente resíduos de tirosina e cisteína,            
levando ao crosslinking de proteínas, como ilustrado na Figura 14. 

Foi observado que a reticulação de matrizes de colágeno pela enzima lacase            

pode ser reforçada por moléculas fenólicas, tais como a catequina. A utilização da             
lacase, combinada com a catequina, é capaz de conduzir a um aumento na             

temperatura de desnaturação e a uma redução na taxa de degradação por            
colagenase (JUS et al., 2011).  

 
Figura 14. Esquema de crosslinking de proteínas por oxidação mediada por oxidorredutases. A             
ilustração da reação é simplificada e não mostra a estequiometria (a lacase oxida quatro moléculas               
de substrato para cada molécula de oxigênio). 

 
Fonte: Adaptado de HECK et al., 2013. 

 

A modificação estrutural que ocorre com o crosslinking de proteínas provoca a            
alteração de suas propriedades físicas e químicas. Assim, a modificação estrutural           

que acompanha o crosslinking pode ser avaliada in vitro por metodologias como:            
calorimetria exploratória diferencial (IGNATI’EVA et al., 2007), ensaios mecânicos         

(WOLLENSAK et al., 2003b) e resistência à degradação enzimática (SPOERL et al.,            

2004).  
As metodologias in vitro mais empregadas na caracterização da eficiência da           

indução de novas ligações cruzadas são: a caracterização mecânica, através de           
testes de tração que permitem a determinação do módulo de elasticidade das            

córneas e a resistência à degradação enzimática.  

Por outro lado, poucos estudos mostram a caracterização térmica por          
calorimetria exploratória diferencial (DANILOV et al., 2008; IGNATI’EVA et al., 2007).           
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A metodologia de DSC para análise de córneas foi estabelecida por nosso grupo em              

estudos anteriores. Os resultados de análise térmica por DSC de córneas           
submetidas à crosslinking mostraram-se promissores para avaliação in vitro da          

organização molecular do colágeno no estroma, após a aplicação de moléculas,           
como riboflavina ou extratos vegetais. 

Neste projeto empregar-se-ão as metodologias de: caracterização mecânica,        

resistência à degradação enzimática e caracterização térmica para analisar a          
eficiência do crosslinking em córneas de abatedouro pela enzima lacase. 

 
1.4. Produção de lacase por fermentação de fungos endofíticos 

Atualmente, muitas pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de se           

reduzir os custos relacionados à obtenção de enzimas, como as lacases, que podem             
ser utilizadas em vários processos, inclusive nos relacionados à produção de           

materiais com aplicações biomédicas. 
A lacase pode ser obtida a partir de diversas plantas superiores e também de              

microrganismos, como os fungos endofíticos e as bactérias. No caso dos fungos, a             
lacase tem grande importância no crescimento celular, no controle de proliferação de            

doenças patógenas e doenças causadas por vírus, na pigmentação, na esporulação           

e na degradação da lignina, que pode ser encontrada em alguns fungos (GARCIA,             
2006). 

Neste contexto, os fungos endofíticos têm se mostrado fontes promissoras de           
enzimas, uma vez que a modificação do meio de cultivo possibilita a produção de              

vários tipos de enzimas. A expressão endofítico descreve qualquer organismo que           

vive nos tecidos intracelulares vegetais, diferenciando-se dos epifíticos que habitam          
a superfície (STROBEL et al., 2004). 

Cada espécie de planta pode abrigar um ou mais micro-organismos          
endofíticos, sendo que podem possuir endófitos específicos que, provavelmente,         

evoluíram junto com a espécie. Não há um entendimento completo da relação da             

planta com os fungos endofíticos, porém na grande maioria das vezes, estes            
organismos não prejudicam o hospedeiro, mas auxiliam na manutenção de sua vida,            

agindo no controle de microrganismos fitopatogênicos e de insetos, fornecendo          
proteção contra predadores, produzindo metabólitos que favorecem o enraizamento,         

crescimento, produção de esporos e ainda aumentando a resistência a estresses           
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bióticos e abióticos (KRINGS et al.,2009). 

Esses micro-organismos podem ser introduzidos nos tecidos da planta         
através de lesões em suas estruturas ou através da transmissão para gerações            

seguintes e podem colonizar os mais diversos órgãos da planta (caule, folhas,            
ramos, raízes, estruturas florais). No entanto, verificam-se preferências quanto às          

regiões, dado que os fungos têm mais colônias em partes aéreas e espaços             

intercelulares da planta hospedeira. Quando a planta sofre uma contaminação,          
ocorre uma sequência de reações bioquímicas, com a produção de enzimas           

(peroxidases e fenilalanina amônia liase) capazes de limitar o crescimento do           
endófito (MAKI, 2006). Em alguns casos, os fungos endofíticos produzem os           

mesmos metabólitos, ou similares, aqueles dos vegetais hospedeiros, como por          

exemplo, o taxol, obtido da planta Taxus brevifolia e do seu fungo endofítico             
Taxomyces andreanae e utilizado no tratamento de câncer de útero e mama (PRITI             

et al., 2009). 
Como estes fungos constituem uma fonte abundante de compostos químicos          

e biológicos, com grande variedade estrutural e aplicabilidade, eles têm recebido           
atenção atualmente. Um grande número de espécies de endófitos já foi isolado de             

diversas plantas, bem como uma diversidade de moléculas bioativas (SCHULZ et al.,            

2002). Dentre os diversos metabólitos bioativos produzidos, estão: a camptotecina,          
isolada do fungo colonizador da Nothapodytes foetida e que possui atividade           

citotóxica em linhagens de câncer humano in vitro (PURI et al., 2005), a citocalasina              
E (WAGENAAR et al., 2000), a pestalotiopsis A (PULICI et al., 1996), o ácido              

torriânico (LEE et al., 1996) e o ácido oregânico (JAYASURIYA et al., 1996). Outras              

substâncias como a criptocina (LI et al., 2000) e a griseofulvina (CAFÊU et al., 2005)               
são antifúngicos, enquanto a fosmopsolida A (CLARK et al., 2015) e citosporona D             

(BRADY e CLARDY, 2000) apresentam caráter antibacteriano;. Esses compostos         
constituem apenas uma fração dos metabólitos que esses micro-organismos são          

capazes de produzir, e suas aplicações podem ser as mais diversas, dada a grande              

diversidade de fungos existentes e a variedade de metabólitos ainda desconhecidos. 
No presente trabalho os fungos endofíticos serão utilizados para a produção           

de enzimas, mais precisamente de lacase. O mecanismo simples de reação desta            
enzima, a capacidade de oxidar compostos fenólicos e a estabilidade possibilita seu            

uso em diversas finalidades como: estabilizante de bebidas por eliminar compostos           
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fenólicos e oxigênio do produto envasado; agente branqueador de polpa celulósica           

pela degradação da lignina residual; tratamento de efluentes e solos, pela           
degradação de compostos xenobióticos; deslignificação de compostos       

lignocelulósicos para a produção de biocombustíveis; síntese de fármacos, devido à           
alta especificidade para determinados compostos; aplicação em compostos        

poliméricos como os hidrogéis, a fim de promover a reticulação entre as cadeias,             

dando estabilidade à estrutura (UPADHYAY et al., 2016). 
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2. OBJETIVOS 
O objetivo principal deste projeto foi promover a formação de ligações           

cruzadas no estroma de córneas de abatedouro, com uso de uma isoforma da             
enzima lacase, produzida por um fungo endofítico. 

Como objetivos secundários do projeto estão: 

● A purificação de uma isoforma de lacase, a partir do meio de fermentação do              
fungo Xylaria sp. 

● A caracterização de córneas de porco de abatedouro submetidas ao          
tratamento com a lacase através de ensaios mecânicos, calorimetria         

exploratória diferencial e resistência à degradação enzimática. 
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3. METODOLOGIA 
Esse projeto foi aprovado pelo CEUA UNIFESP (CEUA 7534220114). 
 

3.1. Materiais 
Os reagentes NaCl e acetato de sódio para preparo de soluções tampão            

foram de grau analítico, além dos reagentes usados no preparo do meio de cultura              

de fermentação. O fungo Xylaria sp. foi isolado de folhas de mandioca. As colunas              
Hitrap Desalting, HiTrap Q FF, utilizadas para purificação de proteína, foram da GE             

Lifescience. 
 

Tabela 2. Propriedades físicas e ópticas da córnea humana e de porco. 

 *Porco em miniatura da Universidade Nacional de Seul (SNU). 

Fonte: Adaptado de KIM et al., 2016. 

 

Os olhos de porco enucleados foram utilizados em colaboração com o Wetlab            
do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais, com menos de 6 horas            

pós-morte. Pois por mais que haja diferenças entre a córnea de porco e a humana,               
diferenças essas como diâmetro, espessura, curvatura e a ausência da camada de            
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 Córnea Humana Córnea de porco* 

Diâmetro horizontal 
corneano 

11,4  0,7 mm±  17,1  0,4 mm±  

Diâmetro vertical 
corneano 

10,05  0,5 mm±  15,5  0,5 mm±  

Comprimento axial 
(IOLMaster) 

23,58  1,13 mm±  23,12  0,97 mm±  

Astigmatismo Corneano 
(IOLMaster) 

1,01  0,69 D±  2,56  1,59 D±  

Valor ceratométrico 
(Orbscan) 

44,0  2,4 D±  37,4  1,8 D±  

Profundidade da câmara 
anterior (IOLMaster) 

3,53  0,35 mm±   3,45  0,24 mm±  

Profundidade da câmara 
anterior (AS-OCT) 

3,64  0,33 mm±  3,18  0,41 mm±  

Espessura central da 
córnea (paquimetria 
ultrassônica) 

542,3  36,7 µm±  
 

852,6  65,2 µm±  
 



  

bowman na córnea suína. Encontramos semelhanças entre as mesmas, como no           

poder refrativo, comprimento axial, resistência à tração e profundidade da câmara           
anterior (tabela 2) (KIM et al., 2016). 

Os extratos enzimáticos de lacase foram obtidos por fermentação no          
Departamento de Engenharia Química do Centro Universitário FEI. A catequina,          

colagenase, dextran, siringaldazina e meio DMEM/F12 foram adquiridos        

comercialmente da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). 
  

3.2. Produção da lacase por fermentação e purificação 
Os extratos enzimáticos contendo lacase foram obtidos a partir de fungos           

endofíticos Xylaria sp e Sordariomycetes sp pela Profª. Dra. Andreia de Araujo            

Morandim-Giannetti do Departamento de Engenharia Química do Centro        
Universitário FEI. Para isso, inicialmente, os fungos foram separados após o cultivo            

e submetidos ao rompimento da parede celular, utilizando nitrogênio líquido e           
polivinilpirrolidona (PVPP) para facilitar o processo. Após o rompimento das células           

para a liberação das enzimas, foi realizada uma extração em tampão acetato pH 5,0              
(MORANDIM et al., 2005). 

Após a obtenção dos extratos enzimáticos, os mesmos foram filtrados e           

submetidos à centrifugação a 4°C para a eliminação de resíduos e posteriormente            
pré-purificados por precipitação salina com sulfato de amônio nas concentrações de           

25, 50, 75 e 100% em um volume inicial de 90 mL. Para isso, foi adicionado sulfato                 
de amônio até atingir 25% e, após todo o sal ser adicionado, o extrato enzimático foi                

mantido em agitação por 20 min a 4°C. Em seguida, este extrato foi centrifugado a               

4000 rpm por 40 min. O precipitado foi congelado a -80°C e o sobrenadante levado a                
50% de saturação. As etapas subsequentes seguiram a mesma sequência descrita           

(EL-BATAL et al, 2015). 
Após esta etapa inicial de purificação por precipitação salina, a fração com            

maior atividade foi dessalinizada em coluna PD-10 e, então, submetida à purificação            

por troca aniônica, utilizando coluna HiTrap Q FF, com eluição a 1 mL/min em              
tampão acetato 10 mM pH 5, com gradiente de NaCl de 0 a 100%, utilizando um                

sistema de purificação de proteínas (FPLC) ÄKTA Purifier (GE Healthcare), em           
colaboração com o Prof. Dr. Marcelo Marcondes, do Departamento de Biofísica da            

EPM/UNIFESP. 
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A concentração de proteínas nos extratos enzimáticos e nas frações          

purificadas foi determinada em espectrofotômetro de microplacas, utilizando-se o         
método de Bradford (Bradford, 1976), com curva de calibração determinada com           

solução de albumina bovina. 
A análise eletroforética foi realizada em gel de poliacrilamida 12,5% com           

coloração por prata. 

A atividade da lacase foi determinada pela oxidação do reagente          
siringaldazina de siringaldazina para sua forma quinona, levando a uma mudança de            

coloração de amarela para rosa na solução (Figura 15), que apresenta absorção à             
525 nm, em espectrofotômetro de microplacas.  

 
Figura 15. Reação de oxidação da siringaldazina catalisada por lacase. 

 
Fonte: Adaptado de Holm et al.,1998. 

 

Nesta metodologia 10 μL de solução de siringaldazina 1 mM foi adicionada            

em 80 μL de tampão acetato 100 mM (pH 5,0) e 10 μL do extrato ou fração                 
purificada. Então a reação de oxidação foi acompanhada a 525 nm por 5 min. A               

atividade da lacase foi calculada levando-se em conta o aumento da absorbância em             
função do tempo de reação e o coeficiente de extinção molar da siringaldazina (ε =               

65.000 L mol-1 cm-1) (PACHECO e SOARES, 2014), através da equação abaixo: 

Atividade (µM.s-1) = ε
106

∆T
∆A

  

onde: variação de absorbância, tempo, coeficiente de extinção A∆ =     T∆ =   ε =     

molar. 

E a atividade específica da lacase foi calculada pela seguinte fórmula: 
Atividade específica (M/s.mg de proteína) = M

Atividade  

onde: = massa de proteína.M   

 
3.3. Preparação das amostras de córnea 

Os olhos enucleados, adquiridos do abatedouro, foram submetidos à retirada          
mecânica do epitélio hidrofóbico, com cuidados especiais para manutenção da          
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integridade ocular. Os seguintes grupos de olhos foram utilizados neste estudo: 

● Controle: as córneas foram deixadas em uma mistura de DMEM/F12 (Sigma-           
Aldrich) com 10% de dextran (pH=7,0) e tampão acetato 10 mM (pH=5,0), por             

24h a 36°C; 
● Lacase + Catequina: as amostras de córneas foram mergulhadas na solução           

de 250 µl extrato de Xylaria sp., 250 µl de meio DMEM/F12 (Sigma- Aldrich)              

com 10% de dextran, por 18 h a 36°C. Após este período, adicionou-se             
catequina (suficiente para uma concentração final de 5 mg/mL), deixando por           

mais 6 h. 
 

3.4. Caracterização do crosslinking 
A ação da enzima lacase presente nos extratos nas córneas de abatedouro            

será avaliada pelas metodologias descritas a seguir: 

 
3.4.1. Caracterização mecânica para determinação do módulo de elasticidade 

A formação de ligações cruzadas leva a modificações nas propriedades          
mecânicas, com aumento no módulo de elasticidade do material. Assim, neste           

estudo as córneas dos diferentes grupos foram caracterizadas por ensaios          

mecânicos para determinação do módulo de elasticidade, em uma máquina de           
ensaio universal Shimadzu EZ-SX (Kioto, Japão) (Figura 16). 

 

Figura 16. Máquina de ensaio universal Shimadzu EZ-SX. 

 
Fonte: Shimadzu. Disponível em: 

https://www.shimadzu.com.br/analitica/produtos/test/estaticas/servo-eletricas/ez_test.shtml 

 

Para a determinação do módulo de elasticidade foi utilizado o método de flexão             
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em três pontos, no qual o corpo de prova (córnea) permaneceu apoiado em dois              

pontos de um suporte, separados por uma distância (L) de 4,0 mm, conforme             
mostrado na Figura 17. 

 
Figura 17. Esquema de suporte para ensaio de flexão em três pontos. 

 

Fonte: Autor 
 

As amostras de córnea trepanadas foram cortadas nas dimensões         

aproximadas de 2,0 a 4,0 mm de largura por 7,0 a 8,0 mm de comprimento, com                
auxílio de bisturi. As dimensões (largura e espessura) foram determinadas com um            

paquímetro digital Mitutoyo. Para cada grupo de estudo foram empregados cinco           

corpos de prova. 
Então estes espécimes foram testados em flexão, com uma célula de carga            

de 1,0 N e velocidade de 0,5 mm/min. As curvas de força-deslocamento foram             
utilizadas para o cálculo do módulo de elasticidade a 3% de deformação,            

utilizando-se as seguintes equações (BEDRAN-RUSSO et al., 2008): 

 
D = (εL2)/(6T) 

                              E = (PL3)/(4DbT3) 
 

onde: 

D = deslocamento ou deflexão máxima no centro do corpo de prova (mm) 
ε = deformação (%) 

L = distância entre suportes (mm) 
T = espessura do corpo de prova (mm) 

E = módulo de elasticidade (N/mm²) 
P = carga ou força máxima (N) 
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b = largura do corpo de prova (mm) 

T = espessura do corpo de prova (mm) 
 

3.4.2. Resistência à degradação enzimática 

A metodologia de digestão enzimática permite acompanhar o tempo de          

degradação de amostras de córnea, que é diretamente proporcional à quantidade de            

ligações cruzadas no estroma. Foi demonstrado um aumento no tempo de           
degradação de córneas submetidas ao procedimento de crosslinking. O tempo de           

meia vida de degradação pela enzima colagenase de amostras tratadas com           
riboflavina 0,1% e radiação UVA ficou em torno de dez dias, enquanto para as              

córneas sem tratamento este valor diminuiu significantemente, ficando em torno de           

três dias (SPOERL et al., 2004). 
Nos ensaios de digestão enzimática foi utilizada colagenase (Sigma-Aldrich)         

dissolvida em meio de cultura DMEM/F12 (Sigma-Aldrich) com 10% de dextran           
(utilizado para diminuir o processo de edema tecidual). Os valores de concentração            

de colagenase e temperatura de reação foram 3,0 mg/mL e 45°C, conforme            
otimizado em um trabalho de iniciação científica realizado pelo aluno Luiz Guilherme            

Ito da Cruz. As amostras de córnea trepanadas com diâmetro inicial de 8 a 10 mm                

(n=3 para cada grupo) foram mantidas na solução de colagenase e os valores de              
massa foram determinados no tempo inicial e após 24 h de digestão, utilizando-se             

uma balança analítica Shimadzu AW220.  
 

3.4.3. Caracterização térmica por calorimetria exploratória diferencial 

As curvas DSC foram obtidas em calorímetro exploratório diferencial         
Shimadzu DSC-60 (Kioto, Japão) (Figura 18) de 25 a 110°C, empregando razão de             

aquecimento de 10°C/min, atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) e cadinhos de            
alumínio hermeticamente fechados, contendo massa de amostra em torno de 2 mg.            

Após as análises, as amostras foram reaquecidas para confirmar a desnaturação da            

córnea. Antes dos ensaios, a célula DSC foi calibrada no eixo de temperatura e fluxo               
de calor, empregando amostra padrão de índio (Tfusão =156,4°C; Hfusão = 28,5 J/g). 

As análises térmicas foram realizadas em triplicata, ou seja, com três           
amostras de córneas diferentes e os valores de temperatura e entalpia de            

desnaturação foram calculados. 
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Figura 18. Calorímetro exploratório diferencial (DSC) Shimadzu DSC-60. 

 
Fonte: Shimadzu. Disponível em: 

https://www.ssi.shimadzu.com/products/thermal-analysis/dsc-60.html 

 
 

3.5. Análise Estatística 
Os valores de módulo de elasticidade, temperatura e entalpia de          

desnaturação e de massa e área das córneas foram analisados estatisticamente. Os            

valores médios e desvio-padrão de cada grupo foram calculados e analisados pelo            
teste t de Student, empregando-se o programa Excel. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da             

UNIFESP. Os principais resultados obtidos estão mostrados a seguir. 

 
4.1. Análise da eficiência de crosslinking de lacases produzidas por          
fermentação  

Inicialmente, foi realizado tratamento de córneas com dois extratos contendo          
lacase produzidos pelos fungos Xylaria sp e Sordariomycetes sp. A eficiência do            

tratamento foi verificada através da resistência à digestão enzimática e os resultados            
estão mostrados na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Valores de massa relativas das córneas do grupo tratado com lacase de Xylaria sp e                 
Sordariomycetes sp em presença ou não de catequina, calculados em 24 h de digestão enzimática               
com 3,0 mg/mL de colagenase a 43 °C. 

 

Com esses resultados obtidos selecionou-se o extrato produzido pelo fungo          

Xylaria sp, pois o mesmo na presença de catequina foi mais eficiente em reduzir a               
taxa de digestão enzimática das córneas em relação ao grupo controle.  

 
4.2. Purificação do extrato de Xylaria sp 

O extrato produzido por Xylaria sp foi purificado por precipitação com 25 a             

75% de sulfato de amônia, pela passagem dele em PD-10 com tampão acetato 200              
mM pH=4,6. Para proceder à troca-iônica, realizou-se a troca de tampão utilizando            

uma coluna de dessalinização em um sistema de purificação de proteínas AKTA            
Purifier (GE Healthcare). O perfil desta etapa encontra-se representado na Figura           

19. 
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Amostra Massa relativa em 24 h 

Controle 0,27 

Catequina 0,32 

Extrato de Xylaria SP 0,36 

Extrato de Xylaria sp + Catequina 0,59 

Extrato de Sordariomycetes sp  0,35 

Extrato de Sordariomycetes sp + Catequina 0,53 



  

Em seguida, realizou-se a cromatografia de troca-iônica no sistema Akta          

Purifier, utilizando uma coluna HiTrap Q FF, conforme representado na Figura 20. 
Os valores de atividade do extrato bruto e de algumas frações foram            

determinados por espectrofotometria a 525 nm pela reação da lacase com o            
composto siringaldazina. Os valores de atividade estão mostrados na Tabela 4. As            

frações com maior atividade foram 17 e 18. 

 
Figura 19. Dessalinização do extrato de Xylaria sp em coluna HiTrap desalting. 

 

 
Figura 20. Purificação por troca aniônica do extrato de Xylaria sp em coluna HiTrap Q FF, com eluição                  
a 1 ml/min em tampão acetato 10 mM pH 5, com gradiente de NaCl de 0 a 100%. 
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Tabela 4. Valores de atividade do extrato bruto e de algumas frações purificadas determinada através               
de espectrofotometría a 525 nm. 

 
Os valores de concentração de proteína determinados pelo método de          

Bradford aparecem na Tabela 5, bem como as atividades específicas. 
 
Tabela 5. Valores de concentração de proteína e de atividade específica do extrato bruto e de                
algumas frações purificadas. 

 

Pelos valores da Tabela acima, nota-se uma diminuição da atividade          
específica com a purificação, o que não é esperado. Isto pode ter ocorrido pela              

presença de outra enzima no extrato bruto, capaz de hidrolisar o substrato            
siringaldazina e ou na purificação por troca-iônica em pH=5,0 ela pode não ter ficado              

retida na coluna.  

A eletroforese SDS-PAGE das principais amostras está representada na         
Figura 21. A banda correspondente à enzima lacase é a que aparece nas frações 18               
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Extrato ou Fração Atividade (µM.s-1.mg proteína-1) 

Extrato bruto 1,542 

Extrato pós-dessalinização 0,942 

Fração 3 0,004 

Fração 16 0,014 

Fração 17 0,032 

Fração 18 0,042 

Fração 19 0,012 

Fração 21 0,005 

Amostra Concentração de proteína 
(mg/mL) 

Atividade específica 
(M/s.mg proteína) 

Extrato bruto 2,455 0,628 

Extrato pós-desalting 1,157 0,814 

Fração 17 0,420 0,076 

Fração 18 0,459 0,092 

Fração 19 0,351 0,035 



  

e 19 com massa molecular entre 50 e 37 kDa. Na continuação do projeto              

confirmaremos através de zimografia com reagente para lacase. 
 

Figura 21. SDS- PAGE 12,5% do extrato bruto de Xylaria sp e das frações obtidas por purificação por                  
troca aniônica em sistema FPLC. 1) padrão de massa molecular, 2) extrato bruto, 3) extrato bruto                
pós-dessalinização, 4) Frações 2 a 4; 5) Frações 15 a 16; 6) Fração 17; 7) Fração 18; 8) Fração 19 e                     
9) Fração 21 a 22.  

 
 

Em relação à purificação, como as frações com atividade de lacase (17 a 19)              
ainda apresentam algumas bandas de proteína, na continuação deste projeto a           

purificação será refinada utilizando-se outras técnicas como exclusão molecular e          
cromatografia hidrofóbica. 

 

4.3. Caracterização mecânica para determinação do módulo de elasticidade 
As amostras de córneas do grupo tratado com o extrato bruto em presença de              

catequina, bem como do grupo controle foram caracterizadas por ensaios mecânicos           
para determinação do módulo de elasticidade, empregando-se o método de flexão           

em três pontos. 

Os resultados de módulo de elasticidade obtidos estão mostrados na Tabela 6            
e Figura 22. Nota-se que o grupo tratado com extrato na presença de catequina              

apresentou módulo de elasticidade em torno de 1,35 vezes maior que o grupo             
controle, comprovando a ocorrência do processo de crosslinking, que é responsável           

pelo aumento da resistência mecânica de córneas. 

E fazendo a comparação desse resultado com os resultados do meu projeto            
de ic anterior, no qual eu trago resultados do módulo de elasticidade da córnea              

quando ela é tratada com a lacase comercial de Trametes versicolor, e com um              
artigo publicado pelo grupo de pesquisa que eu faço parte, onde eles apresentam             
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resultados do módulo de elasticidade para as córneas tratadas com riboflavina e            

açaí (BERSANETTI et al., 2016), fiz o cálculo do aumento médio do módulo de              
elasticidade para comparar os resultados, e temos o resultado na figura 23.  

 
Tabela 6. Valores do módulo de elasticidade (MPa) determinados pela metodologia de flexão em três               
pontos em 3% de deformação para as amostras de córneas controle e tratadas com o extrato na                 
presença de catequina 5,0 mg/mL a 36 °C. 

 
Figura 22. Módulo de elasticidade em 3% de deformação de córneas dos grupos controle e tratadas                
com extrato na presença de catequina (5,0 mg/mL). O ensaio foi realizado pelo método de flexão em                 
três pontos e os valores correspondem à média dos valores de cinco amostras independentes.  
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Amostra 
Módulo de Elasticidade (MPa) 

Controle Lacase + Catequina 

1 0,0017 0,0022 

2 0,0012 0,0028 

3 0,0020 0,0014 

4 0,0020 0,0024 

5 0,0015 0,0026 

Média 0,0017 0,0023 

Desvio Padrão 0,0003 0,0005 



  

Figura 23. Aumento médio do módulo de elasticidade em 3% de deformação de córneas dos grupos                
tratadas com extrato na presença de catequina (5,0 mg/mL), lacase de lacase de T. versicolor 8,0                
mg/mL na presença de catequina (5,0 mg/mL), riboflavina, e açaí. O ensaio foi realizado pelo método                
de flexão em três pontos.  

 

Podemos então perceber que por mais que o extrato enzimático não tenha            
um aumento tão grande como os outros tratamentos, temos que levar em            

consideração que esse ensaio foi feito com o extrato bruto, pois ainda não             

conseguimos quantidades suficientes do extrato purificado para fazer o tratamento          
na córnea. E que também quando fazemos o tratamento enzimático, estamos           

fazendo o mais próximo das condições fisiológicas, pois as enzimas fazem parte do             
sistema bioquímico, e que também as reações induzidas pela enzima são           

covalentes, da mesma forma que a riboflavina, enquanto que o açaí faz interações             

intermoleculares.  
 

4.4. Determinação da resistência à degradação enzimática 
Os ensaios de digestão enzimática das córneas foram realizados a 43 oC            

utilizando-se solução 3,0 mg/mL de colagenase em meio de cultura DMEM/F12 com            

10% de dextran. Os valores de massa das amostras de córnea, no tempo inicial e               
após 24 horas de digestão, estão mostrados na Tabela 7. 
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Para uma melhor visualização do efeito do crosslinking sobre a taxa de            

digestão enzimática das córneas, foi calculado os valores de massa relativas em 24             
horas de digestão e estão apresentados na Tabela 8 e na Figura 24. 

E também trago resultado de anos anteriores de iniciação científica, onde           
apresento os resultados obtidos com a lacase comercial de Trametes versicolor,           

para comparação com a lacase fúngica.  
 
Tabela 7. Valor de massa (mg) das córneas dos grupos: controle e lacase na presença de catequina,                 
lacase comercial de Trametes versicolor (8,0 mg/mL)*, determinados no tempo inicial e após 24 h de                
digestão enzimática com 3,0 mg/mL de colagenase a 43 °C. 

*Dados adquiridos de trabalho de iniciação científica anterior. 
 
Tabela 8. Valores de massa relativa das córneas do grupo controle, grupo tratado com o extrato de                 
lacase em presença de catequina, e grupo tratado com a lacase comercial de Trametes versicolor               
(8,0 mg/mL)*  calculados em 24h de digestão enzimática com 3,0 mg/mL de colagenase a 43 °C. 

*Dados adquiridos de trabalho de iniciação científica anterior. 
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Amostra Controle Lacase + Catequina 
Lacase comercial + 

Catequina* 

t= 0h t= 24h t= 0h t= 24h t= 0h t= 24h 
1 68,1 32,2 70,7 38,2 57,1 33,3 
2 65,3 29,5 77,1 46,5 67,7 44,4 
3 91,4 38,5 63 35,9 47,1 31,7 

Média ± 
Desvio 
padrão 

68,1± 14,3 32,2 ± 4,6 70,7 ± 7,1 38,2 ± 5,6 57,1± 10,3 33,3± 6,9 

Massa Relativa 

Amostra Controle Lacase + 
Catequina 

Lacase Comercial + 
Catequina* 

1 0,47 0,54 0,58 
2 0,45 0,6 0,66 
3 0,42 0,57 0,67 

Média ± 
Desvio 
padrão 

0,45 ± 0,03 0,57 ± 0,03 0,66 ± 0,05 



  

Figura 24. Valor de massa das córneas do grupo controle e do grupo tratado com o extrato na                  
presença de catequina, calculados em 24 h de digestão enzimática com 3,0 mg/mL de colagenase a                
43 oC. Os valores estão representados como a média de três medidas. 

 

 

Com base nos valores de massa relativa em 24 h de digestão (Tabela 8 e               

Figura 24) é possível perceber que o grupo tratado com lacase na presença de              
catequina, tanto do extrato como da lacase comercial foi significantemente mais           

resistente à degradação enzimática, em comparação ao grupo controle, e também           
que a lacase fúngica não se encontra muito distante dos resultados obtidos com a              

lacase comercial.  

 
4.5. Caracterização térmica por calorimetria exploratória diferencial 

A análise térmica foi realizada em triplicata, ou seja, com três amostras de             
córneas diferentes para cada grupo para calcular os valores de temperatura e            

entalpia de desnaturação. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.  

E para fazer a comparação com a lacase comercial de Trametes versicolor,            
também trouxe resultados de um projeto de iniciação científica anterior. Onde os            

resultados são apresentados na tabela 10.  
É possível observar um pequeno aumento na temperatura de desnaturação          

com a realização do crosslinking por ambas as lacases na presença de catequina,             

devido ao processo de desidratação do estroma, que acompanha o processo de            
formação de ligações cruzadas. Por outro lado, não ocorreu variação na entalpia de             

desnaturação do tecido, fato que ocorre quando utilizamos a enzima comercial. 
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Tabela 9. Valores de temperatura (T) em °C e entalpia de desnaturação (H) em J/g dos grupos                 
controle e extrato na presença de catequina a 36,5°C. 

 
Tabela 10. Valores de temperatura (T) em °C e entalpia de desnaturação (H) em J/g de duas                 
amostras de córneas do grupo de lacase comercial de Trametes versicolor (8,0 mg/mL) na presença               
de catequina* a 25 °C. 

*Dados adquiridos de trabalho de iniciação científica anterior. 
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Amostra 
Controle Lacase/Catequina 

T (°C) H (J/g) T (°C) H (J/g) 

1 64,62 2,47 71,50 3,83 

2 65,52 2,12 66,98 2,44 

3 65,66 1,41 67,73 1,48 

Média ± Desvio padrão 65,52 ± 0,56 2,12 ± 0,54 67,73 ± 2,42 2,44 ± 1,18 

Amostra 
Lacase comercial/ 

Catequina* 

T (°C) H (J/g) 

1 70,7 3,6 
2 68,7 4,6 

3 - - 
Média ± Desvio 

padrão 
72,0 ± 4,3 4,1 ± 0,7 



  

 
5. CONCLUSÃO  

No presente projeto foi possível verificar que a isoforma da enzima lacase            

produzida pelo fungo endofítico Xylaria sp possui potencial para promover a           
formação de ligações cruzadas no estroma de córneas in vitro. O efeito do             

tratamento foi analisado por meio de: caracterização mecânica para determinação          

do módulo de elasticidade, análise da resistência à degradação enzimática e análise            
térmica. 

Primeiramente foi realizada uma seleção do melhor extrato de lacase, sendo           
escolhido o extrato do fungo Xylaria sp, o qual passou por um processo de              

purificação. 

Na caracterização por ensaio mecânico percebe-se que um aumento de 1,35           
vezes no módulo de elasticidade no grupo tratado com o extrato do fungo Xylaria sp               

na presença de catequina, em relação ao grupo controle. Percebe-se ainda que            
ocorreu um aumento na resistência à digestão enzimática após o crosslinking, uma            

vez que as córneas tratadas sofreram uma degradação significantemente menor do           
que o grupo controle em 24 h. 

Portanto, a enzima lacase produzida a partir do extrato do fungo Xylaria sp,             

na presença de catequina, é capaz de aumentar a resistência mecânica e            
bioquímica de córneas de porco de abatedouro. Estes resultados são de grande            

importância, pois abrem uma nova possibilidade a ser investigada para o tratamento            
do ceratocone: a utilização de enzimas produzidas por fungos endofíticos para           

formação de ligações cruzadas no estroma. 
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