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Estudos estruturais da redutase de oxigénio de Entamoeba histolytica 

 

A família de proteínas flavodiférricas (FDP) têm sido reconhecidas como fazendo parte dos mecanismos de 

resposta aos stresses oxidativo e nitrosativo, em microorganismos anaeróbios estritos ou facultativos. Estas 

enzimas reducem o oxigénio e/ou o óxido nítrico no seu centro activo diférrico, sendo que a especificidade 

para cada um dos substratos depende possivelmente das propriedades de cada centro catalítico, e está 

provavelmente relacionada como as necessidades de cada microorganismo.  

Actualmente está em curso um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que se centra no 

estudo da FDP de Entamoeba histolytica. Este organismo é um protozoário patogénico anaeróbico, que afecta 

aproximadamente 12% da população mundial, sendo que os sintomas vão desde diarreia a abscessos no fígado 

e outros orgãos, que podem ser letais. Pensa-se que a FDP de Entamoeba histolytica permitirá a este 

microorganismo anaeróbico sobreviver no ambiente microaerofílico do colón humano e como tal contribui 

para o seu potencial patogénico. No âmbito do referido projecto, pretendemos caracterizar estruturalmente a 

FDP de Entamoeba histolytica, tanto a proteína nativa, como formas mutantes que permitirão entender a 

selectividade desta proteína para o oxigénio.  

A metodologia usada consiste: i) na optimização das condições em que a proteína se encontra mais estável 

usando um método de alto-processamento de estudo de estabilidade proteica (Thermofluor), ii) no rastreio e 

optimização de condições de cristalização, e iii) determinação da estrutura por raios-X e análise estrutural. Esta 

análise permitirá complementar os dados biofísicos já existentes e fornecer pistas para o desenvolvimento de 

inibidores  destas enzimas.  

O trabalho irá ser realizado na Unidade de Cristalografia Macromolecular (ver texto da página 2). Procuramos 

alunos com motivação e dedicação para a investigação científica. Caso pretendam obter mais informações 

relativamente a este projecto ou pretendam visitar o nosso laboratório para conhecer as instalações, teremos 

todo o gosto em vos receber. Para tal, poderão contactar-nos directamente. As candidaturas para o projecto 

deverão ser enviadas por email.  

Contactos: Dr. Célia V. Romão (cmromao@itqb.unl.pt) ou Dr. Tiago Bandeiras (tiagob@itqb.unl.pt). 

 

 

 

 

 



 

 

Unidade de Cristalografia Macromolecular

A Cristalografia de raios-X é uma técnica muito utilizada para estudar moléculas biológicas tais 

como proteínas e ácidos nucleicos (ARN e ADN), e que permite obter modelos atómicos da sua 

estrutura. As moléculas a estudar são preparadas numa forma cristalina, em que estão organizadas 

segundo uma rede periódica tridimensional. Ao fazermos incidir um feixe de raios

desses cristais, dá-se um fenómeno chamado difração, observando

número de pequenos feixes de radiação em várias direcções. Analisando a intensidade e a 

orientação desses feixes, é possível caracterizar a malha cristalina e determinar a estrutura das 

moléculas que constituem o cristal.

O elevado detalhe obtido com a utilização de raios

moleculares que operam as macromoléculas na realização das suas funções celulares. 

conhecimento detalhado da estrutura molecular é um pré

racional de fármacos e para estudos da função celular baseada na estrutura. Es

na base dos novos fármacos desenvolvidos por empresas farmacêuticas em todo o Mundo para 

combater doenças tão variadas como a SIDA, a tuberculose ou o cancro. 

A Unidade de Cristalografia Macromolecular do ITQB 

(http://www.itqb.unl.pt/labs/macromolecular

determinar a estrutura de proteínas com vi

celulares de que estas proteínas fazem parte. Vários projectos estão actualmente a decorrer na 

nossa unidade, que está organizada em quatro laboratórios: Genómica Estrutural, Biologia 

Estrutural, Cristalografia Aplicada à Indústria e Medicina, e Cristalografia de Proteínas 

Membranares. A metodologia utilizada resume

purificação de proteínas, cristalização e determinação estrutural, refinamento e análise estrutura

Alguns dos nossos projectos envolvem colaboração com outros Laboratórios internos ou externos 

ao ITQB. 

A nossa Unidade tem posições abertas em permanência para novos membros, sendo condições de 

preferência elevada motivação e capacidade de aprendizagem,

laboratório, bem como conhecimentos de informática.

email: mateus@itqb.unl.pt. 

 

 

 

 

 

Unidade de Cristalografia Macromolecular 
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