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RESUMO

A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é uma das leucemias mais importantes
e, segundo o INCA, atingiu nos últimos anos a margem de 80% entre crianças
menores de cinco anos. Sendo causa multifatorial, a prevenção não é tão simples.
Assim, a L-Asparaginase II vem recebendo destaque mundial como uma estratégia
no tratamento desta patologia. A enzima possui afinidade pela asparagina,
hidrolisando-a e indisponibilizando para as células neoplásicas que necessitam
como fonte de nutriente; e sem este, as células entram em remissão e morrem.
Contudo, o Brasil ainda não possui produção nacional deste biofármaco, o que
resulta em maior custo e risco de insuficiência na distribuição. Existem estudos em
andamento, no entanto a produção desta enzima é complexa, envolvendo processos
desde clonagem e cultivo do microrganismo, onde será produzida a enzima, até a
extração e posterior purificação. Há três métodos mais utilizados de extração:
sonicação e pérola de vidro, que causam a lise total da célula, gerando mais
impurezas, e o choque osmótico que por uma perturbação na osmolaridade celular
libera a enzima do periplasma, tornando o processo mais vantajoso, facilitando a
purificação. O objetivo deste estudo foi estabelecer e padronizar condições ideais da
extração propondo uma estratégia de escalonamento com robustez. Foi realizado
ensaios para definir concentração de soluções I e II; avaliar a concentração celular;
avaliar a relação de volume de solução/concentração celular e uma estratégia de
escalonamento. A melhor condição das soluções foi: Tris-HCl 200 mM; Sacarose
20%; EDTA 5 mM (Sol I) e Água (Sol II). Verificou-se que a atividade enzimática
aumenta em função da DO600, até certo ponto, com volume das soluções
constante. Para melhor rendimento, foi necessário encontrar uma proporção entre
concentração celular e o volume de solução. O planejamento fatorial realizado, com
este propósito, apresentou inconsistências, estatisticamente, devido ao método de
Nessler ainda estar em definição. No ensaio de escalonamento verificou-se escape
da enzima no sobrenadante I, resultando em baixo rendimento. Conclui-se que é
necessário um estudo mais detalhado para definir a proporção de soluções X
DO600; bem como uma investigação cautelosa do escape enzimático precoce.

Palavras-chave: L-asparaginase II; choque osmótico; LLA; biofármaco; Extração de
Proteína.

ABSTRACT

Acute Lymphoid Leukemia is one of the important leukemia and,
according to INCA, in 2017 it hit the 80% margin among children under five. Being
multifactorial, prevention is not so simple. Thus, L-Asparaginase II has received
worldwide prominence as a strategy in the treatment of this pathology. The enzyme
has an affinity for asparagine, hydrolyzing it and making it unavailable to the
neoplastic cells that need it as a nutrient source; and without it, the cells get into
remission and die. However, Brazil still does not have national production of this
biopharmaceutical, which results in a higher cost and risk of distribution insufficiency.
There are studies in progress, however the production of this enzyme is complex,
involving processes from cloning and culture of the microorganism, where the
enzyme will be produced, until the extraction and subsequent purification. There are
three most commonly used methods of extraction: sonication and glass beads, which
cause total cell lysis, generating more impurities, and osmotic shock that by a
disturbance in the cellular osmolarity releases the enzyme from the periplasm,
making the process more advantageous and facilitating purification. The objective of
this study was to establish and standardize optimal extraction conditions, proposing a
robust scaling strategy. Tests were carried out to define the concentration of
solutions I and II; evaluate cell concentration; evaluate the volume / solution
concentration ratio and a scaling strategy. The best condition of the solutions was:
200 mM Tris-HCl; 20% Sucrose; 5 mM EDTA (Sol I) and Water (Sol II). It has been
found that the enzymatic activity increases as a function of DO600, to some extent,
with constant volume of solutions. For better yield, it was necessary to find a ratio
between cell concentration and the volume of solution. The factorial planning
executed, with this purpose, presented statistically inconsistencies, due to the
method of Nessler still being in definition. In the staining assay the enzyme was
found to escape in the supernatant I, resulting in low yield. We conclude that a more
detailed study is needed to define the proportion of solutions X DO600; as well as a
cautious investigation of early enzymatic escape.

Key words: L-asparaginase II; Osmotic Shock; ALL; Biopharmaceuticals; Protein
Extration
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1 INTRODUÇÃO

1.1 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA

A leucemia linfoide aguda (LLA) é a leucemia mais incidente na faixa
etária entre 0-19 anos, acometendo 80% das crianças menores que 5 anos de idade
(INCA, 2017). Esta doença é caracterizada por uma alteração genética na linhagem
linfoide e a célula com mutação aumenta sua capacidade de proliferação
independentemente, assim como expressa muito mais fatores de crescimento e
inibe fatores de controle do ciclo celular e/ou de apoptose. Dependendo da região
da mutação, isto é, das linhagens sucessivas, a leucemia pode ser de linfócitos B ou
T (Figura 1).

Figura 1 - Esquema adaptado da Fisiologia da Hematopoese.
Fonte: Medicina Online https://medicinaonline.co/2018/04/12/emopoiesi-fasi-schema-dove-avvienefisiologia-significato/

Existem variados fatores desencadeantes desta mutação, como, por
exemplo, indivíduos que carregam anormalidades cromossômicas, como é o caso
da Síndrome de Down (CHAUFFAILLE, 2009). Nesta condição, a trissomia do
cromossomo 21 leva a formação de genes leucemogênicos e, estes, desencadeiam
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alterações malignas nas células hematológicas com mais frequência, o que aumenta
as chances de um quadro leucêmico (MALINGE; IZRAELI; CRISPINO, 2009).
Também, esta mutação, está associada a fatores ambientais, ou seja, exposição à
radiação, bem como a produtos químicos, como o benzeno (HAMERSCHLAK,
2008). Do mesmo modo, também pode ser associada a fatores biológicos, como é o
caso do vírus Linfotrópico Humano de Célula T (HTLV). Na fisiopatologia deste vírus,
ele infecta células hematopoiéticas precursoras da linhagem linfoide e a partir disto,
induz alterações genéticas que podem culminar em LLA (BRAND, et al., 2009). Por
fim, outro fator desencadeante da doença é o de imunodeficiências, como é o caso
da Síndrome de Bloom. Esta imunodeficiência, entre outras características, induz
uma mutação no gene BLM e isso desencadeia uma série de crossing-overs
cromossômicos. Isto aumenta as chances de desenvolver uma neoplasia. A mais
ocorrente é a LLA (RESENDE et al., 2007).
Hoje em dia, o tratamento da LLA se baseia em quimioterapia para “zerar”
a medula óssea. Entretanto, isto deixa o paciente extremamente debilitado e
vulnerável. Em alguns casos, o médico solicita o transplante da medula. Este, além
de ser um método bastante invasivo, carrega uma gama de riscos desde rejeições
até infecções secundárias que podem complicar o prognóstico do paciente. Por isso,
o tratamento com hemoterápico também é uma estratégia (INCA, 2012).
Tendo isso em vista, outra estratégia vem surgindo no mercado com
muitas apostas sobre ela. A utilização da L-Asparaginase II (L-ASNase II) vem
entrando como suporte principal no tratamento da LLA em crianças, mas precisa de
maiores estudos para esclarecimento e constante atualização de informações.

1.2 L-ASPARAGINASE II

A L-Asparaginase II (ASNase II) é uma enzima que catalisa a hidrólise da
asparagina em aspartato e amônia. Possui 4 subunidades idênticas e massa molar
de 141 kDa, sendo cada monômero com 326 aminoácidos (SWAIN, et al., 1993).
Existem dois tipos de L-ASNase descritos: L-Asparaginase I que possui estrutura
quaternária dimérica e baixa afinidade pela asparagina e a L-Asparaginase II, com
estrutura quaternária tetramérica e alta afinidade pela asparagina. Esta, sendo a
única com poder anticancerígeno (SRIKHANTA, et al., 2013).
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As células neoplásicas da LLA utilizam a asparagina circulante como
fonte de nutrição. Quando a ASNase II hidrolisa este aminoácido, as células
cancerígenas, dependentes de asparagina, começam a morrer. Entretanto, esta é
uma morte seletiva, já que apenas estas células morrerão, isto é, a diminuição de
concentração da asparagina sérica não causa danos às células saudáveis, uma vez
que essas possuem a Asparaginase-sintetase, o que as propicia autonomia para a
própria produção de asparagina (HEINMANN; HOWARD, 1969).
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), existe uma estimativa de
10800 casos de leucemias para os anos de 2018 e 2019, sendo maior número de
casos para homens. Dentro destes dados, as crianças são as mais acometidas pela
LLA. Já que a ASNase II vem mostrando ótimas respostas para com a doença, o
incentivo a pesquisa a respeito desta enzima pode trazer bons frutos para a saúde.
Até 2015 havia três biofármacos baseados em ASNase II comercializadas
para o tratamento da LLA, sendo todas não-recombinantes. Em 2016 novas enzimas
de origem recombinantes começaram a ser utilizadas na Europa. (EUROPEAN
MEDICINES AGENCY, 2016). Os dados relatados a cima, mostram que além da
pesquisa pelo avanço do medicamento, a produção da enzima no Brasil elimina o
custo de importação do medicamento e o risco de interrupção repentina no
fornecimento para o país, como é o caso da Lundeck, indústria americana, produtora
e fornecedora da ASNase, que anunciou o fim da fabricação do fármaco à base
desta enzima, em 2012. Esta indústria fornecia a enzima para o Brasil através do
Laboratório Nacional Bagó. Com parada na produção do fármaco, o fornecimento
para o Brasil também cessou, gerando alarme das autoridades brasileiras (SANTOS,
2017). Além disso, o fato deste medicamento já estar na lista de produtos
estratégicos do SUS, desde 2015, promove ainda mais a necessidade de produção
deste medicamento a nível nacional.

1.2.1 Estudo da L-Asparaginase Recombinante

O estudo da L-Asparaginase dá se início com a manipulação genética
realizada através de um vetor de clonagem e que é responsável pela expressão de
proteínas de interesse. Neste trabalho, o vetor utilizado é o pET - 28a que contem o
gene da ANSase de E. coli e que está sob controle de um promotor (T7); é ativado
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por um indutor, podendo ser lactose ou IPTG (OVERTON, 2014). Este vetor é
inserido em Eschericha coli BL21 (DE3). A escolha deste microrganismo é pelo fato
de serem geneticamente modificados para possuírem deficiência em protease
citoplasmática e protease periplasmático, as quais possuem atividade degradativa
sobre proteínas recombinantes (SANTOS, 2017). A síntese da proteína ocorre no
citoplasma e é enviada ao espaço periplasmático através de um peptídeo sinal de
exportação onde ocorre a maturação da enzima.
Após o cultivo do microrganismo para a produção da enzima, é
necessário fazer a purificação desta. Dentre os métodos de purificação existentes
estão a lise total pelo uso de sonicadores e pérola de vidro ou ainda a extração
através de choque osmótico. Os dois primeiros métodos são baseados em ruptura
total das células bacterianas e, portanto ocorre a liberação de todas as biomoléculas
que compõem a célula bacteriana juntamente com a enzima de interesse. O choque
osmótico, por sua vez, preserva a estrutura celular e sensibiliza a membrana celular,
promovendo a liberação, para o meio externo, o conteúdo periplasmático (PEREIRA,
2009). Como a ASNase II está presente no periplasma, este método se torna mais
interessante e vantajoso, pois o processo de purificação é facilitado já que não há
tantas impurezas.

1.3 CHOQUE OSMÓTICO

Este método é baseado na extração de proteínas do espaço
periplasmático da bactéria através da sensibilização na membrana celular promovida
por agente químico resultando em alteração drástica da membrana onde ocorre a
osmose celular, o que causa um choque. Para isso é necessário o uso de soluções
que vão causar esse efeito, isto é, uma solução hipertônica para sensibilizar e uma
hipotônica para causar o choque. A Figura 2 mostra o esquema geral do processo
de extração de proteínas pelo choque osmótico (PEREIRA, 2009; BORJALILOO et
al., 2003; SANTOS, 2017).
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Figura 2 - Esquema Geral do processo de extração de proteína pelo Choque Osmótico.

Relatos na literatura mostram vários protocolos de extração pelo choque
osmótico para a L-asparaginase. A solução I é composta por tris-HCl, sacarose e
EDTA, e é denominada como hipertônica. A sacarose é o principal agente
responsável por alterar o equilíbrio osmótico da membrana celular (BAYER, 1967;
RAMANAN et al., 2010). O outro componente é o tris-HCl, um tampão que promove
estabilidade da solução, mantendo o equilíbrio do pH. O EDTA age como um
quelante se ligando ao LPS presente na membrana celular, desestabilizando-a
(CHEN, et al., 2004). Com isso, a membrana se sensibiliza e ocorre formação de
poros por onde a sacarose penetra para causar o desequilíbrio osmótico. A solução
II envolve compostos que vão causar o choque contrastando com a solução I (NEU;
HEPPLE, 1965). Dentre as soluções reportadas na literatura, os mais citados foram
Água MilliQ ou MgCl2 0,5mM. A Tabela 1 mostra as diferentes condições para a
extração da L Asparaginase através do choque osmótico reportados na literatura.
Tabela 1 - Protocolos de extração da L-Asparaginase por Choque Osmótico reportado por
diferentes autores.

REAGENTES
Tris-HCl
SOL.1
SOL2.

Sacarose
EDTA
MgCl2

Método 1
10 mM/pH
8,0
20% (0,58M)
0,5 M
0,5 mM

Método 2

Método 3

20 mM/pH 8,0

200 mM/pH 8,0

20% (0,58M)
1 mM
--

(0,01%)0,5 mM
0,5 M
H2O Gelada

Método 4
33 mM/pH
7,2 e 7,0
(17,1%)0,5 M
1,0 mM
0,5 mM

Método 1 : PEREIRA, 2009; Método 2 : PEREIRA, 2009; Método 3: BORJALILOO et al., 2003; Método 4: SANTOS, 2017
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2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi inovar o método de extração, por choque
osmótico, da L-Asparaginase II; estabelecer e padronizar as condições ideais para
esta extração, bem como desenvolver o protocolo em maior escala de amostra,
garantindo a robustez e eficácia do método.
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3 MATERIAIS E MÉTODO

3.1 MICRORGANISMO

A E. coli BL21 (DE3) com vetor de expressão pET-28a possuindo gene de
códons otimizados para expressão de ASNase de E. coli (GenBank KY305877), uma
sequência sinal de exportação para o espaço periplasmático e gene de resistência à
canamicina como marcador seletivo, foi cedida pela Profa. Dra. Gisele Monteiro de
Souza do Laboratório de Biologia Molecular Aplicada à Biotecnologia Farmacêutica
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

3.2 CULTIVO

O inóculo foi preparado a partir de 30 uL de suspensão bacteriana (1,5 x
10-10 UFC/mL do banco de trabalho armazenado em nitrogênio líquido, em frasco
agitados (500 mL) contendo 100 mL de meio definido contendo canamicina (100
μg/mL), pH 7,0; incubado em agitador orbital (Innova 44R - New Brunswick) a 37 °C;
180 rpm durante 12 h. A produção da Asparaginase foi realizada em frascos
agitados de 500 mL contendo 100 ml de meio definido (RIESENBERG et al., 1991),
suplementado de tiamina e contendo canamicina (100 ug/mL). Foi transferido
volume de inóculo para resultar em densidade ótica a 600 nm (DO600) inicial de 0,1
UA e incubado nas mesmas condições do pré-inóculo. A indução foi realizada com
adição de IPTG para concentração final de 1 mM quando a DO 600 nm = 2,0 e
deixado por 4 horas. Ao final do cultivo, as células foram centrifugadas a 10000g por
10 min. A 20° C, lavadas em solução fisiológica - NaCL 0,85 % (w/v) e centrifugadas
novamente na mesma condição anterior. Células obtidas desta maneira foram
ressuspensas em volume de 10 mL para resultar em DO600 utilizadas para o estudo
e estabelecimento do protocolo de extração da Asparaginase por choque osmótico.

3.3 ENSAIOS REALIZADOS

I)

Avaliação dos efeitos da concentração dos componentes das soluções I e
II na extração da Asparaginase pelo choque osmótico (Tabela 2). A partir
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de um levantamento bibliográfico, foram reunidos artigos com diferentes
reagentes e concentrações utilizadas para o método de choque. Baseados
nisto, foram definidos intervalos de concentrações para testar cada
reagente e avaliar qual é a concentração mais eficiente para a extração da
L-ASNase II.
Tabela 2 - Concentrações dos reagentes que compõem as soluções 1 e 2.

Reagentes
SOL I

SOL II

II)

Tris-HCl (pH=8,0)
Sacarose
EDTA
Salina
Água
MgCl2

Intervalo de
Concentração

Valores utilizados nos
ensaios (mM)

10 - 200 mM
0,5 - 580 mM
1 - 500 mM
150 mM
0 - 0,5 mM

10; 20; 30; 100 e 200 )
0,5; 50; 100; 250 e 580
0,5; 50; 100; 250 e 580
150
0
0; 0,2; 0,4; 0,5

Avaliação das quantidades das soluções I e II na extração da Lasparaginase, em função da concentração celular.
O experimento II teve como objetivo avaliar se as soluções I e II definidas

anteriormente atua com o mesmo potencial de extração em função de amostra
com maior densidade celular. Para tal, foram preparadas suspensões
bacterianas com 5 valores de DO600 diferentes; sendo DO600(1) = 4,80;
DO600(2) = 8,18; DO600(3) = 19,40; DO600(4) = 42,32; DO600(5) = 60,20. A
partir disto, seguiu-se o protocolo de choque osmótico utilizando 500 µL de
suspensão bacteriana e mantendo a proporção de volume de soluções I e II do
experimento anterior, seguido das etapas analíticas.
III)

Avaliação dos efeitos e das quantidades das soluções I e II em função da
concentração celular
Foi realizado o estudo fatorial DCCR 23 para avaliar os efeitos das

seguintes variáveis: Sol I (TES); Sol II (água) e concentração celular, conforme
ilustra a Tabela 3 abaixo.
Tabela 3 - Niveis e variáveis utilizados no planejamento fatorial .

Variáveis
DO600 - UA
Sol.1 (TES) - mL
Sol. 2 (água) - mL

-1,68
2,5
0,57
0,57

-1
12
5
5

Níveis
0
26
11,5
11,5

1
40
18
18

1,68
49,5
22,4
22,4
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IV)

Avaliação da eficiência de extração da L-ASNase II utilizando mixer
hermético.
Nesta etapa, as amostras foram submetidas a agitação em mixer Sorvall

Omni-Mixer Homogenizer 17220®. Foi feito um estudo do tempo de agitação, já
que no mixer, as hélices seriam responsáveis por essa tarefa; utilizou-se maior
volume de amostra, assim como o volume de Sol I e II, por isso, o método deixa
de ser reproduzido em tubo de centrífuga e será feito nos copos do mixer. Foram
realizados 4 cultivos sob indução por IPTG, a cultura foi centrifugada e as células
ressuspensas em 10 mL de solução salina para atingir DO’s próximas (F1 com
DO600=46,6; F2 com DO600=42,5; F3 com DO600=42,3 e F4 com
DO600=45,7). As suspensões bacterianas oriundas dos cultivos F1-F4 foram
submetidas

ao processo de extração celular por choque osmótico conforme

ilustrado na tabela 4. Duplicatas foram realizadas (H1D e H2D).
Tabela 4 - Experimentos de extração da L-asparaginase por Choque Osmótico partindo de
suspensão bacteriana de maior volume utilizando mixer.
Cultivo

Amostra

Susp.bacteriana (mL)

Copo (mixer)

Homogeneização

F1

H1

2,5

60 mL

5 min. direto

F1

H1D

2,5

60 mL

5 - ciclos 1'/30''

F2

H2

6

400 mL

5 min. direto

F3

H2D

6

400 mL

5 - ciclos 1'/30''

F4

HC

2,5

--

10 min. Direto

3.4 CHOQUE OSMÓTICO

Para a extração da L-asparaginase II, foram preparados tubos de
centrífuga (2,0 mL), para cada amostra, com suas respectivas duplicatas. Foram
transferidos 500 µL de amostra (suspensão bacteriana) para os tubos. Desta etapa
em diante, os procedimentos foram realizados a 4ºC, para manter a estabilidade da
enzima. Então, adicionou-se 1000 µL de Solução I (1:2). As amostras foram
incubadas em gelo por 10 min e, então, colocadas em agitador do tipo basculante
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por 10 min; para completa homogeneização da amostra com a solução. Corrido o
tempo, as amostras foram submetidas a centrifugação a 10000g à 4°C por 5 min, e o
sobrenadante foi separado do “pellet”. Este sobrenadante foi descartado logo em
seguida. As soluções TES de trabalho foram analisadas neste mesmo comprimento
de onda, visto que a sacarose causava interferência de leitura.
O pellet obtido foi ressuspenso em 1500 µL de Sol II (1:3) sendo, esta,
água gelada (4ºC). Em seguida as amostras foram incubadas em gelo por 10 min e
depois colocadas em agitador do tipo basculante por 10 min para completa
homogeneização. Passado o tempo, os tubos foram submetidos à nova
centrifugação a 10000g a 4°C por 15 min. Depois, o Sobrenadante e “pellet” foram
separados, sendo, aquele, submetido à análise em espectrofotômetro a 280 nm para
avaliar a concentração de proteína extraída. Em sequência, tanto “pellet” quanto
sobrenadante foram armazenados a - 80°C para análises posteriores. (Figura 3).

Figura 3 - Fluxograma geral do processo de Extração da L-Asparaginase pelo método de
Choque osmótico.
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3.5 METODOLOGIA ANALÍTICA

3.5.1 Densidade Óptica

O crescimento celular foi acompanhado por meio da medida da densidade
óptica a 600 nm.

3.5.2 Quantificação de Proteínas Totais pro Bradford

O protocolo (Genova Bradford Protein Assay Protocol), inicialmente, foi
realizado preparando uma solução estoque do reagente, utilizando 250 mg de
Comassie Brilliant Blue G-250 em 100 mL de etanol 95% ou P.A. e 200 mL de
H3PO4 (Ácido Fosfórico – pureza de 85%), para um volume de 300 mL de solução.
Esta foi armazenada em frasco âmbar, homogeneizado e deixado em repouso por
12 a 24 horas, até que se obtenha a coloração de vermelho-tijolo. Em seguida, para
o preparo da solução de trabalho, 60 mL da solução estoque foi misturada com 30
mL de etanol 95% ou P.A.; e 60 mL de H3PO4. A solução foi completada com água
até 1000 mL. A mesma deve ser acondicionada em frasco âmbar e em repouso por
12 a 24 horas para obtenção da mesma cor, antes do uso.
Amostras de 400 µL são distribuídas em tubos de ensaio devidamente
identificados e nos tubos brancos são pipetados água deionizada ao invés da
amostra. Duplicatas ou mesmo triplicatas de cada amostra são feitas e em seguida
são adicionados 4 mL de reagente de Bradford em cada tubo, incluindo os tubos
brancos. Submeter a vortex e deixar em repouso no escuro por 30 minutos. Depois
de decorrido o tempo, vortexar todos os tubos novamente e fazer a leitura em
DO595 nm no espectrofotômetro.
Uma curva de calibração padrão foi realizado com BSA 1 mg/mL.

3.5.3 Dosagem de Atividade Enzimática

A dosagem de atividade possui duas etapas: enzimática propriamente dita
e a de determinação da atividade pelo método colorimétrico. O protocolo foi montado
a partir de HIMEDIA LABORATORIES (2015) e LEONARD (1963).
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3.5.3.1 Reação Enzimática

As amostras foram distribuídas em tubos de vidro com rosca. Cada
amostra foi analisada em triplicata e com um controle. Além desses tubos, ainda
foram colocados tubos para branco (duplicata). Os reagentes foram distribuídos de
acordo com a Tabela 5.
Tabela 5 - Ensaios de reação enzimática e seus controles.

Tubo

Tubo

Tubo

de reação

Controle

Branco

Tris-HCl 50 mM pH= 8,6

500 µL

500 µL

500
µL

Água Deionizada (MilliQ)

450 µL

500 µL

550
µL

Amostra

50 µL

50 µL

-

Após distribuição dos reagentes e amostra, todos os tubos foram agitados
em vortex e incubados em banho-maria a 37° C, por 10 min. Em seguida, 50 µL do
substrato (L-Asparagina 50 mM) foram adicionados em todos os tubos de reação,
que foram novamente agitados e retornaram para o banho, enquanto os tubos
controle e branco permaneceram sem a adição da asparagina. A adição do
substrato nos tubos de reação foi feita com tempo controlado. Após adição do
substrato, todos os tubos permaneceram em banho-maria por 30 min. Decorrido o
tempo, 50 µL de TCA 1,5 M, foi adicionado em todos os tubos para parar a reação,
incluindo controle e branco. Esta etapa também foi feita com intervalo de tempo
controlado de um tubo para o outro agitados. Após esta etapa, 50 µL de Lasparagina 50 mM foram adicionadas em cada tubo controle, com intuito de mostrar
que a enzima foi realmente inativada pela adição do TCA.

3.5.3.2 Atividade Enzimática

Após a

hidrolise

enzimática,

as amostras foram

submetidas

a

determinação da atividade. Para isso foram aliquotados 2150 µL de água deionizada
e 250 µL de reagente de Nessler em todos os tubos e em seguida 100 µL de cada

25

amostra submetida a hidrolise foi adicionado. Após agitação rápida por vortex, os
tubos foram deixados em repouso por 10 min a TA. Decorrido o tempo, realizou-se a
leitura de cada amostra em espectrofotômetro no comprimento de onda de 440 nm.
Para a determinação da atividade enzimática utilizou-se uma curva
padrão a partir de uma solução de Sulfato de Amônio ((NH4)2SO4) 0,14 mM.

3.5.3.3 Cálculos

O método de Nessler mede a atividade enzimática, indiretamente, através da
quantificação do número de mols de Amônia liberada pela ação da enzima que
hidrolisa uma molécula de asparagina, produzindo uma molécula de ácido aspártico
e uma molécula de amônia conforme ilustra a figura 4.
Deste modo a Unidade Internacional de atividade UI é definida pelos
números de moles de amônia liberados em um determinado tempo de reação.
Neste estudo considerou-se a atividade volumétrica calculada a partir da
equação:

Onde:



FD - fator de diluição. Para a determinação colorimétrica foi utilizado 100
µL de amostra hidrolisada ao invés de 1 mL em um volume de 2,5 mL (25X),
pelo método de Nessler.



Tempo de reação (min) - é o tempo da reação enzimática



Volume de amostra (mL) - é o volume considerado na reação de hidrolise.
UI/mLc – é a atividade volumétrica por volume de cultivo, esta

denominação foi utilizada com o propósito de padronizar e permitir a comparação
dos valores de atividades nos diferentes experimentos realizados.
O mesmo raciocínio foi realizado para avaliar a concentração de proteína,
em mg/mLc de proteína.
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Figura 4 - Estequiometria da Asparaginase.
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Os relatos da literatura mostram uma variação extensa das condições
adotadas, por cada autor, para a execução do método de choque osmótico; seja na
concentração dos componentes reativos que compõem a solução hipertônica, seja
na escolha da solução hipotônica. Por este motivo, neste trabalho são apresentados
os resultados dos ensaios realizados para avaliar e definir as concentrações dos
componentes que compõem a solução I e II (experimento I);avaliar o protocolo de
extração em função do aumento da densidade celular (experimento II e III) e por fim
avaliar a eficiência da extração da L-asparaginase utilizando um mixer acoplado a
um reservatório de inox hermético para manter a temperatura e homogeneização
melhor controlada (experimento IV).

4.1 EXPERIMENTO I

Para a avaliação dos componentes que compõem a solução I (TES) e
Solução II foram divididos em quatro grupos; cada grupo dedicado a um componente
e cinco concentrações. Atividade enzimática e concentração de proteínas foram as
respostas consideradas para esta avaliação conforme apresentado na Tabela 6.
O primeiro grupo estudado foi o tampão Tris-HCl pH 8,6. Com 10 mM de
Tris-HCl menor valor de proteína foi observada, a 20-30 mM houve aumento da
proteína para 0,2 mg/mL e em 100 e 200 mM para 0,3445 mg/mL e 0,3698 mg/mL
respectivamente. Com o aumento da concentração de proteína a atividade
enzimática também foi aumentando, mostrando que concentrações menores de 100
mM de Tris-HCl não houve a completa extração da L-asparaginase do periplasma. A
concentração de Tris-HCl utilizada neste trabalho foi de 200 mM, posteriormente
será testado também a concentração de 100 mM.
Sacarose foi o próximo componente da solução I a ser avaliado. A maior
atividade obtida foi a 25% de sacarose com 10,13 UI/mLc seguida de 8,48UI/mLc
para 20% de sacarose. Da mesma forma que Tris-HCl, concentrações inferiores de
20% ocorrem uma redução da concentração de proteína e, portanto a atividade
enzimática também diminui. Entretanto, os relatos da literatura mostram rendimentos
otimistas nas mais diversas concentrações de sacarose como, por exemplo,
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SANTOS (2017), utiliza sacarose 0,5 M atingindo 4,92 UI/mLc, ficando com
quantidades não tão afastadas daquela obtida por extração através de pérola de
vidro (8,55 UI/mLc) e RAMANANM (2010), trabalha com sacarose a 20% e 25%,
para a liberação de INF-α2b, e consegue maior concentração de proteína utilizando
sacarose a 20% (2919,5 mg/g) em relação a 25% (2472,5 mg/g). Também, uma alta
concentração de sacarose pode causar a ruptura das células e a perda de Lasparaginase no Sobrenadante 1 e que seria descartado. Portanto, de acordo com
os dados constatados no levantamento bibliográfico, a concentração escolhida de
sacarose foi de 20%.
EDTA foi o próximo componente da solução I. A concentração de proteína
manteve-se inalterada basicamente nas concentrações de 0,1 a 5 mM em ~0,4
mg/mL e a atividade na ordem de 8- 9 UI/mLc. Quando utilizou EDTA nas
concentrações de 50 e 100 mM houve um aumento da concentração celular para
0,43 mg/mL e 0,48 mg/mL respectivamente; a atividade para 50 mM de EDTA
manteve- o mesmo para 5 mM e para 100 mM foi de 12 UI/mLc. CHEN (2004), que
trabalha com um intervalo de concentração de EDTA de 0,5-5,0 mM, reporta que o
excesso de EDTA no processo de choque osmótico pode resultar em liberação de
proteínas citoplasmáticas da bactéria. Porém, a dosagem de proteínas totais
mostrada na tabela 6, apresenta valores aproximados nas concentrações inicias
(0,5; 1,0 e 5,0 mM) e nas duas últimas concentrações parece ter um aumento mais
considerável. Isto pode ser o vazamento de outras proteínas citoplasmáticas. Este
evento tornaria o choque osmótico menos eficaz, pois haveria um aumento de
proteínas não desejadas extraídas; o que, posteriormente, obrigaria um processo de
purificação mais apurado. Considerando os estudos de CHEN (2004) e os
resultados obtidos no presente estudo, a concentração definida de EDTA foi 5,0 mM.
A solução II é a solução hipotônica responsável pela extração da LAsparaginase após as células serem colocadas em contato com a solução 1
(hipertônica). Dos componentes avaliados a agua mostrou ser o mais eficiente e na
extração da proteína com 8,28 UI/mLc. A solução salina é uma solução isotônica e
portanto não é um bom candidato para solução de extração e o cloreto de magnésio
também compromete no rendimento da extração com atividade ao redor de 5,0
UI/mLc.
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Tabela 6 - Valores de Proteína e Atividade Enzimática das amostras em diferentes
concentrações de reagentes utilizadas no processo de extração da L-asparaginase por choque
osmótico.
[Proteína]
Atv. Enzimática
Amostras
Concentrações
(mg/mLc)
UI/mLc
A1
10 mM
0,1517
3,62
TRIS-HCL

SACAROSE

EDTA

SOL II

A2

20 mM

0,2045

7,95

A3

30 mM

0,2079

8,19

A4

100 mM

0,3553

12,43

A5

200 mM

0,3698

13,34

B1

5%

0,1917

2,15

B2

10%

0,2727

5,77

B3

15%

0,2514

5,89

B4

20%

0,3332

8,48

B5

25%

0,386

10,13

C1

0,5 mM

0,4013

8,28

C2

1 mM

0,4175

7,86

C3

5 mM

0,4090

9,01

C4

50 mM

0,4388

9,01

C5

100 mM

0,4823

12,08

D1

MgCl2 0,2 mM

0,3868

4,95

D2

MgCl2 0,4 mM

0,2872

5,3

D3

MgCl2 0,5 mM

0,271

4,68

D4

Água MilliQ

0,6442

8,28

D5

Salina

0,0605

0,18

A1= 10mM; A2= 20mM; A3= 30mM; A4= 100mM; A5= 200mM/B1= 5%; B2= 10%; B3= 15%; B4= 20%; B5= 25%/C1= 0,5mM; C2= 1,0mM; C3= 5,0mM;
C4= 50mM; C5= 100mM/D1= 0,2mM; D2= 0,4mM; D3= 0,5mM; D4= Água; D5= Salina.

A solução II é a solução hipotônica responsável pela extração da LAsparaginase após as células serem colocadas em contato com a solução 1
(hipertônica). Dos componentes avaliados a agua mostrou ser o mais eficiente na
extração da proteína com 8,28 UI/mLc. A solução salina é uma solução isotônica e
portanto não é um bom candidato para solução de extração e o cloreto de magnésio
também compromete no rendimento da extração com atividade ao redor de 5,0
UI/mLc. Portanto, Água gelada (4° C) foi escolhida como Sol.2. Normalmente, a
ASNase é acondicionada em tampão pH = 8,0. Neste experimento a enzima foi
mantida em água, mas não houve estudo de estabilidade da enzima, por este
motivo, é necessário um estudo nesse quesito.
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4.2 EXPERIMENTO II

Os resultados do estudo da extração de L asparaginase em diferentes
concentrações celulares estão apresentados na Tabela 7.
Nesta etapa foram feitos dois ciclos de extração com a Sol.II, isto é, a
fase de água foi repetida e dois sobrenadantes foram guardados. A tabela 7 abaixo
mostra os resultados de proteína e atividade enzimática de cada ciclo. Observando o
primeiro ciclo é possível verificar que a medida que aumenta a quantidade de
suspensão bacteriana, aumenta a quantidade de proteína extraída e a atividade
aumentam proporcionalmente até a DO600 de 19,40 UA. Em DO600 42,32 UA
ocorre aumento tanto da proteína quanto da atividade, mas já deixa de ser linear; e
em DO600 62,20 UA não se verificou a presença de proteína e nem da atividade.
Nesta amostra verificou lise das células com aspecto de coágulo durante a
sensibilização com a solução I, indicando que as células foram estouradas com
liberação de DNA. A Figura 5 mostra o gel de eletroforese das amostras do primeiro
ciclo onde é possível verificar a banda da L-asparaginase aumentando de espessura
à medida que aumenta a concentração celular. Não se verifica a banda da enzima
da amostra de DO600 62,20 UA comprovando a ausência de proteína como de
atividade.
O segundo ciclo de água realizado, reforça o aumento proporcional de
proteína até a DO600 19,40 UA de acordo com aumento de concentração celular; já
atividade mostra uma linearidade até a DO600 8,18UA. Conforme aumenta a massa
de células, a atividade enzimática aumenta. Isto está confirmado no gel conforme
ilustra a figura 6. Isto mostra que maior quantidade de solução hipotônica é
necessária e o volume de solução deve aumentar de acordo com a concentração
celular.
Por esse motivo que o experimento seguinte, demonstra um estudo
fatorial para avaliar a relação das soluções com a concentração celular.
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Tabela 7 - Medidas de proteínas e de atividade enzimática no ensaios de extração de L
asparaginase partindo de diferentes concentrações celulares ( DO600nm.)

Amostras

1º CICLO

2º CICLO

[Proteína]
(mg/mLc)

Atv.
Enzimática
UI/mLc

E1(4,80UA)

0,4822

10,05

E2 (8,18UA)

0,8860

40,95

E3 (19,40)

1,7583

55,75

E4 (42,32UA)

2,9795

58,05

E5 (60,20)

1,6348

0,7

E1(4,80UA)

0,2882

0,175

E2 (8,18UA)

0,4430

7,8

E3 (19,40)

0,8037

31,95

E4 (42,32UA)

1,3898

50,1

E5 (60,20UA)

1,4055

0,0

Figura 5 - Eletroforese em Gel SDS-PAGE
Primeira coluna: marcador (M); Controle - Lise Total por Pérola de Vidro (C-LT); Amostras de E1 à E5
(DO: E1= 4,80; E2= 8,18; E3= 19,40; E4= 42,32;E5= 60,20); Primeiro Ciclo de Sol II (a).
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Figura 6 - Eltreforese em Gel SDS-PAGE
Primeira coluna: marcador (M); Controle - Lise Total por Pérola de Vidro (C-LT); Amostras de E1 à E5
(DO: E1= 4,80; E2= 8,18; E3= 19,40; E4= 42,32;E5= 60,20); Segundo Ciclo de Sol II (b).

Uma observação importante que foi constatada neste experimento foi a
detecção de atividade enzimática considerável no sobrenadante 1. A Tabela 8
mostra os resultados encontrados.
De acordo com este resultado, existe uma quantidade de enzima
escapando para o sobrenadante 1 na fase de sensibilização da membrana da célula.
Isto foi um evento importante, pois não foi encontrado nada a respeito na literatura,
ou seja, até o presente momento, o sobrenadante 1 era separado e descartado.
Neste experimento resolveu-se medir atividade no sobrenadante 1 justamente peolo
fato de ter aumentado a densidade celular na extração e a intenção foi de fazer uma
varredura em todos os pontos. Contudo, com esses resultados, será necessário um
estudo mais detalhado do processo de extração.
Tabela 8 - Atividade enzimática do sobrenadante I contendo TES.

Amostras

Atv. Enzimática
UI/mLc

(C) SOBREN.

E1

1,125

1 (TES)

E2

6,65

E3

13,95

E4

23,2

E5

0
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4.3 EXPERIMENTO III

Para avaliar os efeitos da concentração celular, a quantidade da solução I
e II foi gerado o planejamento experimental DCCR de dois níveis, três variáveis e
com expansão em estrelas. Considerou-se como resultados a quantidade de
proteínas e atividades totais de cada ensaio. Os dados foram analisados por ANOVA
no software Protimiza Experimental Design com geração de superfície de resposta
conforme ilustrado na figura 7.
Para a atividade enzimática o efeito significativo foi para as variáveis
célula e solução I, conforme a figura 7A, que a partir de uma DO600 de 20, quanto
maior a quantidade da solução de TES a ser utilizada, a eficiência na sensibilização
da célula é favorecida. O efeito em relação a solução II, que é a solução responsável
pela extração, não resultou em valores significativos e isto pode ser explicado pelo
fato do método de doseamento de atividade não apresentar estabilidade. Isto pode
ser observado na figura 7B onde são plotados os valores experimentais e os
predictos. Onde se observa um ponto mais afastado da linha de tendência o qual
indica valor distante do que acusa modelo e, portanto necessita ser repetido para
avaliar com maior precisão os efeitos relativos a atividade.
Com relação a proteína é possível avaliar os efeitos entre células e
solução I, mantendo fixo a condição da solução II,

que quanto maior a DO600 ,

maior é o volume de TES necessário para melhorar sensibilização da célula (Figura
7C). O mesmo perfil foi obtido em Solução II, isto é quanto maior a DO600, maior
será a quantidade da solução II para que ocorra uma melhor extração da enzima
(Figura 7D). Por fim, o efeito da solução I e II em relação a melhor extração da
enzima é aumentando as duas soluções proporcionalmente para que se obtenha
melhor eficiência da extração e maior quantidade de proteína.
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A

B

C
D
Figura 7 - Superfície de Resposta das Variáveis Analisadas por DCCR. A e B – Atividade Enzimática (A- TES x Célula; B- Correlação Predicito x
Experimental); C, D e E – Proteína (C- TES x Célula; D- Água x Célula; E- Água x TES).

E
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4.4 EXPERIMENTO IV

Neste experimento foi feito a tentativa de aumentar a quantidade inicial de
amostra para a extração de proteína pelo choque osmótico. Os resultados obtidos
foram organizados na Figura 8.
Nesta fase, adotou-se um sistema diferente de arrefecimento, isto é,
enquanto as amostras estavam em fase de homogeneização, no mixer, foi colocado
um béquer contendo Água MilliQ com NaCl

33% a 4° C para preservar a

temperatura do processo. A velocidade do mixer foi configurada para a menor
rotação, para que não houvesse cisalhamento de células. Também foi necessário
um maior período de tempo na etapa de separação por centrifugação das amostras,
pois a concentração celular estava maior e o tempo proposto inicialmente foi
insuficiente para precipitar todas as células. Por tanto, foi ajustado para 15 min, na
primeira etapa de separação (TES) e 40 min na segunda etapa (água).
A Figura 8 ilustra as concentrações de proteína e de atividade enzimática
das amostras conforme apresentado na Tabela 4. A eletroforese em SDS-PAGE
confirma a presença da L-ASNase II em todas as amostras (Figura 9). A partir disto,
é possível perceber que as duplicatas alcançaram valores próximos, uma da outra;
porém àquelas que foram submetidos à agitação intermitente (H1D e H2D) parecem
ter atividade enzimática levemente maior, porém dosagem de proteínas totais
diminuída, em comparação com aquelas agitadas por 5 minutos diretos (H1 e H2), o
que abre portas para a hipótese de que uma pequena porcentagem de células possa
ter sofrido cisalhamento nestas amostras, o que resultaria em maior quantidade de
proteínas totais e menor atividade. forma de exposição
As formas de exposição à droga podem influenciar o modo como ela se
comporta no organismo. Sobre essas formas, as mais utilizadas são: forma fumada
e forma ingerida, porém, há também a forma injetável. As duas primeiras são as
mais utilizadas por possuírem efeitos psicomiméticos mais fidedignos e rápidos. Já a
última forma citada é mais rara por envolver insumos com acesso mais limitado e
uma resposta com curta duração (GLAZ-SANDBERG et al., 2007).
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Figura 8 - Relação de Dosagem de Proteína com a atividade enzimática após tentativa de
escalonamento do choque osmótico.

Neste experimento, ainda, foi notado que as amostras H1 e H1D
(réplicas) resultaram em maior atividade enzimática do que as amostras H2 e H2D.
Entretanto, aquelas, iniciaram o experimento com menor volume de amostra (2,5
mL) do que estas (6,0 mL). Isto indica que ainda existem variáveis no sistema de
escalonamento, pois há perda proteica. É necessário fazer um rastreamento das
etapas anteriores para detectar onde, possivelmente, culmina na perda proteica.

Figura 9 - Eletroforese em Gel SDS-PAGE das amostras submetidas ao mixer
Primeira coluna: marcador (M); Controle - Lise Total por Pérola de Vidro (C-LT); Amostras: H1 (Vol.
Susp. 2,5 ml - Tempo Agit. 5 min. Direto); H1D (Vol. Susp. 2,5 mL - Tempo Agit. 5 min. Intercalados);
H2 (Vol. Susp. 6 mL - Tempo Agit 5 min. Direto); H2D (Vol. Susp. 6 mL – Tempo Agit. 5 min.
Intercalados); HC (Vol. Susp. 2,5 mL – Wave 10 min.) - Segundo Ciclo de Sol II.
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O controle (HC), feito em tubo falcon, com a mesma proporção que as
amostras H1 e H1D e submetido a agitador basculante por 10 min; demonstrou alta
quantificação de proteínas, mas baixa atividade enzimática. Isso pode indicar que o
sistema inicial do processo de choque pode ser limitado à medida que a quantidade
de amostra em volume aumenta.
Por fim, outro dado importante constatado na Figura 8 é a alta aditividade
enzimática detectada no sobrenadante 1 em todas as amostras. Isto confirma a
hipótese que surgiu no experimento II de que existe enzima escapando logo na
primeira etapa do processo de sensibilização da membrana bacteriana. Como é
possível perceber, existem alguns entraves no processo de escalonamento e que
não reproduz o protocolo de menor escala, tanto em volume como de densidade
celular. Isto pode ser observado pela perda enzimática detectada no sobrenadante
1, porém pode ser, também, uma extração ineficiente. Importante dizer que o
método analítico empregado para quantificar atividade enzimática neste estudo
ainda está em elaboração e isso poderia afetar nos resultados. Outra provável
hipótese para a perda de rendimento nesta fase seria o preparo da solução I.
RAMANAN (2010) desenvolve o método de choque utilizando solução I como
Tampão Tris-HCl e EDTA + Sacarose, isto é, a sacarose é adicionada
separadamente dos outros dois compostos. Talvez possa haver vantagens em
trabalhar com a sacarose a parte. Por isso, seria interessante estudar esse ponto
com mais atenção.
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5 CONCLUSÃO

A partir dos resultados e discussões deste trabalho, conclui-se que o
choque osmótico é, de fato, um sistema de extração muito interessante, uma vez
que permite a liberação da proteína de interesse sem que haja contaminação por
proteínas do citoplasma, já que sua ação é diretamente na membrana celular
atingindo àquelas que se situam no espaço periplasmático. Entretanto, existem,
ainda, limitações para a execução, de forma robusta, do método, isto é, a relação de
concentração celular para volume de soluções I e II ainda precisa de um estudo
mais aprofundado, de forma a estabelecer um padrão. Do contrário a sensibilização
perde eficiência no que se diz respeito a escalonamento.
É necessário avaliar mais detalhadamente a melhor concentração dos
reagentes da Sol I e a estabilidade da enzima em Sol II. Um experimento fatorial
variando todas as concentrações de cada reagente correlacionando com a
concentração celular seria mais apropriado para se chegar a uma concentração
mais bem definida.
A relação de aumento proporcional entre concentração celular e atividade
enzimática foi confirmada até certo ponto, uma vez que a partir de uma DO600 mais
alta, o volume das Sol. I e II precisam aumentar proporcionalmente. Entretanto, este
volume precisa ser mais bem estudado já que o fatorial desenvolvido no
experimento III apresentou irregularidades devido a falta de estabilidade na fase
analítica de dosagem de atividade enzimática, ou seja, é necessário, também, um
método analítico mais estável e reprodutível para garantir os resultados do
experimento. O trabalho mostrou que as condições iniciais do choque podem ser
escalonadas, isto é, reagentes e soluções, bem como agitação e sistema de
arrefecimento. Contudo, ainda existe certa perda no rendimento e isso necessita de
um estudo mais detalhado a respeito. Talvez encontrando a melhor proporção de
relação volume x concentração celular ou garantindo a concentração correta dos
reagentes
Por fim, é de suma importância que o método do choque seja avaliado em
partes, uma vez que existem níveis consideráveis de atividade detectada no
Sobrenadante I. Isto indica que a enzima está escapando o que pode ser um dos
motivos que explica a baixo rendimento no escalonamento.
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