UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica
Área de Tecnologia de Fermentações

SISTEMAS MICELARES DE DUAS FASES
AQUOSAS APLICADOS À PURIFICAÇÃO
DE ENZIMAS

Carlota de Oliveira Rangel-Yagui

Tese para obtenção do título de
DOUTOR
Orientador:
Prof. Assoc. Adalberto Pessoa Junior

São Paulo
2003

“ O vento é o mesmo,
mas a sua resposta é diferente em cada folha”.

Cecília Meireles

Ao meu amor Paulo, pelo apoio
incondicional. Por adaptar o
percurso de sua vida em função das
minhas oportunidades, e fazêfazê-lo
com alegria, amor e admiração.

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, gostaria de agradecer ao Prof. Assoc. Adalberto
Pessoa Junior pela orientação, pelo constante estímulo e confiança
depositada em mim, e pela amizade que surgiu ao longo deste
trabalho.
I would also like to thank Prof. Daniel Blankschtein, who
welcomed me to his group at the Massachusetts Institute of
Technology, and assured me a unique experience of improving my
education and also personal growth. Thank you for the mentoring and
friendship.
Agradeço ainda ao Prof. Tit. Michele Vitolo, à Profa. Tit.
Theresa Christina Vessoni Penna e ao Prof. Dr. José Abrahão Neto
pela amizade e por todos os ensinamentos transmitidos.
A todos os colegas do Departamento de Tecnologia
Bioquímico-Farmacêutica da FCF/USP, que me proporcionaram uma
agradável convivência ao longo destes anos, meus sinceros
agradecimentos. Em especial, agradeço aos amigos Marcela, Eliane,
Fernanda, Cidinha e Ângelo Samir pelas proveitosas discussões,
sugestões, e sobretudo pelo estímulo e carinho sempre
demonstrados.
I would like to thank all the friends I made at M.I.T (The DB
group): Isaac, Dick, Peter, Arthur, Shash, Vibha, Srini, Henry, Daniel,
Hua, Betty, and Joe. They all contributed a lot to make my experience
in the USA enjoyable and overall very fruitful. They were always there
for me, helping in many senses, even in the coldest days!
Agradeço aos funcionários e amigos Ricardo e Marilene, pelo
auxilio, cuidado com o laboratório e agradável convivência.
Não poderia deixar de agradecer aos funcionários das
secretarias do departamento e da FCF - Juarez, Miriam, Elza, Jorge,
Elaine e Benê - que sempre me atenderam da melhor forma
possível. Agradeço também a todos os funcionários da Biblioteca do

Conjunto das Químicas da USP, em especial ao Ângelo, pela
gentileza e atenção constantes.
Agradeço a CAPES - Coordenadoria de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, pela concessão de bolsa de Doutorado
Sanduíche. Ainda com relação ao estágio de doutorado que realizei
no M.I.T., agradeço a esta instituição, na figura do Prof. Daniel
Blankschtein, pelo auxílio financeiro concedido ao término da bolsa
CAPES.
De uma forma particular, agradeço a todos os meus familiares
e amigos, em especial meus pais e irmãos, que sempre me apoiaram
e incentivaram a seguir com fé o caminho que escolhi. Sem a força
transmitida por estas pessoas, não seria possível a realização deste
trabalho.
Finalmente, agradeço a Deus pela presença constante em
minha vida.

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS.......................................................................................

i

LISTA DE TABELAS.......................................................................................

xi

NOMENCLATURA E ABREVIAÇÕES

xv

RESUMO.........................................................................................................

xxi

ABSTRACT..................................................................................................... xxii
INTRODUÇÃO.................................................................................................

01

OBJETIVOS....................................................................................................

03

CAPÍTULO I – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1. Sistemas Micelares de Duas Fases Aquosas (SMDFA).....................

04

1.1.1. Agentes Tensoativos e Micelas........................................................

04

1.1.2. Separação de Fases........................................................................

09

1.1.3. O Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas....................................

13

1.1.4. Separação de Biomoléculas por SMDFA.........................................

16

1.2. Enzimas...............................................................................................

19

1.2.2. A Enzima Glicose-6-Fosfato Desidrogenase....................................

21

1.2.3. A Enzima Uroquiinase......................................................................

24

CAPÍTULO

II

–

PARTIÇÃO

DA ENZIMA GLICOSE-6-FOSFATO

DESIDROGENASE (G6PD) EM SISTEMA MICELAR NÃO-IÔNICO DE
DUAS FASES AQUOSAS
2.1. Introdução............................................................................................

28

2.2. Materiais e Métodos............................................................................

30

2.2.1. Materiais...........................................................................................

30

2.2.2.

Determinação

da

Concentração

de

Glicose-6-Fosfato

Desidrogenase...................................................................................

31

2.2.3. Avaliação da Estabilidade da G6PD na Presença do Tensoativo
C10E4..................................................................................................

31

2.2.4. Preparação do Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas...............

32

2.2.5. Construção da Curva Binodal para o Sistema C10E4/Tampão.........

33

2.3. Teoria de Partição de Proteínas Hidrofílicas Baseada em Interações
por Volume de Exclusão....................................................................

34

2.4. Resultados e Discussão......................................................................

36

2.4.1. Curva Binodal para o Sistema C10E4/Tampão..................................

36

2.4.2. Avaliação da Estabilidade da G6PD na Presença do Tensoativo
C10E4..................................................................................................

39

2.4.3. Partição da G6PD no Sistema C10E4/Tampão.................................

40

2.5. Conclusões..........................................................................................

45

CAPÍTULO III – PARTIÇÃO DA ENZIMA GLICOSE-6-FOSFATO
DESIDROGENASE (G6PD) EM SISTEMAS MICELARES MISTOS (NÃO
IÔNICO/CATIÔNICO) DE DUAS FASES AQUOSAS
3.1. Introdução............................................................................................

49

3.2. Materiais e Métodos............................................................................

53

3.2.1. Materiais...........................................................................................

53

3.2.2.

Determinação

da

Concentração

de

Glicose-6-Fosfato

Desidrogenase...................................................................................

53

3.2.3. Determinação da Concentração de Tensoativo Catiônico...............

54

3.2.4. Avaliação da Estabilidade da G6PD na Presença dos Tensoativos
CnTAB (n = 8, 10 ou 12)..................................................................

55

3.2.5. Preparação do Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas...............

55

3.2.6.

Construção

das

Curvas

Binodais

para

os

Sistemas

C10E4/CnTAB/Tampão .....................................................................

56

3.3. Teoria de Partição de Proteínas Hidrofílicas Baseada em Interações
por Volume de Exclusão e Interações Eletrostáticas.........................

59

3.4. Resultados e Discussão......................................................................

62

3.4.1. Avaliação da Estabilidade da G6PD na Presença dos Tensoativos
CnTAB (n = 8, 10 ou 12)..................................................................

62

3.4.2 Partição da G6PD nos Sistemas C10E4/CnTAB/Tampão...................

64

3.4.3. Curvas Binodais para os Sistemas C10E4/CnTAB/Tampão..............

70

3.4.4. Partição da G6PD no Sistema C10E4/Tampão.................................

77

3.4.5. Utilização da Teoria de Partição Baseada em Interações por
Volume de Exclusão e Interações Eletrostáticas para Estimar
Coeficientes de Partição de G6PD.....................................................

79

3.5. Conclusões..........................................................................................

84

CAPÍTULO IV – ESTUDO DA PARTIÇÃO DAS ENZIMAS GLICOSE-6FOSFATO DESIDROGENASE E UROQUINASE EM SISTEMA MICELAR

DE DUAS FASES AQUOSAS CONTENDO LIGANTE DE AFINIDADE
4.1. Introdução............................................................................................

88

4.2. Materiais e Métodos............................................................................

93

4.2.1. Materiais...........................................................................................

93

4.2.2.

Determinação

da

Concentração

de

Glicose-6-Fosfato

Desidrogenase...................................................................................

93

4.2.3. Determinação da Concentração de Uroquinase..............................

94

4.2.4. Determinação da Concentração de p-Aminobenzamidina...............

95

4.2.5. Determinação da Concentração de Cibacron Blue..........................

95

4.2.6. Determinação da Concentração de Procion Red.............................

96

4.2.7. Determinação da Tensão Superficial de Soluções Aquosas de
Procion red e Cibacron Blue..............................................................

96

4.2.8. Determinação dos Parâmetros Cinéticos da Enzima G6PD............

96

4.2.9. Preparação do Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas...............

97

4.3. Teoria de Partição de Enzimas Hidrofílicas em Sistemas Micelares
de Duas Fases Aquosas Contendo Inibidores Enzimáticos como
Ligantes de Afinidade.........................................................................

98

4.4. Resultados e Discussão...................................................................... 104
4.4.1. Análise Teórica da Partição das Enzimas G6PD e UK em Sistema
Micelar C10E4/tampão de Duas Fases Aquosas................................. 104
4.4.2. Estudo da Partição de UK no Sistema C10E4/Tampão Contendo o
Ligante de Afinidade p-Aminobenzamidina Livre em Solução........... 105
4.4.2.1. Partição da p-Aminobenzamidina no Sistema C10E4/Tampão...... 105
4.4.2.2. Partição da Enzima UK no Sistema C10E4/Tampão, em
Presença ou Não do Ligante de Afinidade p-Aminobenzamidina...... 106

4.4.3. Estudo da Partição de G6PD no Sistema C10E4/Tampão Contendo
Corantes Tipo Triazina como Ligantes de Afinidade Livres em
Solução.............................................................................................. 110
4.4.3.1. Partição dos Ligantes Cibacron Blue e Procion Red no Sistema
C10E4/Tampão.................................................................................... 110
4.4.3.2. Partição da Enzima G6PD no Sistema C10E4/Tampão, na
Presença ou Não dos Ligantes de Afinidade Cibacron Blue e
Procion Red........................................................................................ 112
4.4.3.3. Parâmetros Cinéticos da G6PD em Presença ou Não dos
Inibidores Procion Red e Cibacron Blue............................................ 118
4.4.3.4. Utilização da Teoria de Partição de Enzimas Hidrofílicas em
Sistemas Micelares de Duas Fases Aquosas Contendo Inibidores
Enzimáticos Como Ligantes de Afinidade para Estimar Coeficientes
de Partição de G6PD......................................................................... 125
4.5. Conclusões.......................................................................................... 129

CAPÍTULO V – PURIFICAÇÃO DA ENZIMA GLICOSE-6-FOSFATO
DESIDROGENASE PRESENTE EM HOMOGENEIZADO CELULAR DE

S. cerevisiae UTILIZANDO-SE SISTEMAS MICELARES DE DUAS
FASES AQUOSAS
5.1. Introdução............................................................................................ 133
5.2. Materiais e Métodos............................................................................ 135
5.2.1. Materiais........................................................................................... 135
5.2.2. Determinação

da

Concentração

de

Glicose-6-Fosfato

Desidrogenase................................................................................... 136
5.2.3. Determinação da Concentração Total de Proteínas........................ 136
5.2.4. Preparação do Homogeneizado

Celular

de

S. cerevisiae

adicionado de G6PD pura.................................................................. 137
5.2.5. Preparação do Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas............... 138
5.2.5.1. Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas em Dois Estágios........ 139
5.2.6. Parâmetros de Extração Analisados................................................ 140
5.3. Resultados e Discussão...................................................................... 141

5.4. Conclusão............................................................................................ 148
CONCLUSÕES................................................................................................ 150
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................... 152
APÊNDICE 1 – Curvas de Calibração........................................................... 165
APÊNDICE 2 – Tabelas Referentes às Curvas Binodais Obtidas.............. 167
APÊNDICE 3 – Cálculo do Inverso do Comprimento de Debye................ 173
APÊNDICE 4 – Cálculo da Carga Efetiva de Proteínas.............................. 175

Usta de figuras

LISTA DE FIGURAS
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FIGURA 1.2 - Representação esquemática da formação de micelas. As
moléculas de tensoativo são constituídas por uma cabeça
hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. A micela e as
moléculas de tensoativo que a constituem fazem parte de
um equilíbrio termodinâmico reversível (SHAH, 1998).
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FIGURA 1.3 - Diversos tipos de geometria assumidas pelas micelas,
dependendo do tipo e concentração de tensoativo,
temperatura, força iônica e pH.

09

FIGURA 1.4 - Representação esquemática de um sistema micelar de
duas fases aquosa para o tensoativo C10E4.O sistema
exibe uma única fase a baixas temperaturas, e com o
aumento da temperatura se separa em uma fase rica em
micelas (fase superior) coexistindo com uma fase pobre em
micelas (fase inferior).

11

FIGURA 1.5 - Representação esquemática da curva binodal de uma
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solução aquosa do agente tensoativo C1QE4 baseada no
artigo de LlU et aI. (1996). Cb corresponde à concentração
do agente tensoativo na fase inferior; Ct corresponde à
concentração do agente tensoativo na fase superior; Vt
corresponde ao comprimento do segmento de reta da linha
de amarração (fie-fine) compreendido entre Cbe o valor da
concentração total do tensoativo no sistema antes da
separação das fases (neste caso 4,12%) e cujo valor é
proporcional ao volume da fase superior; Vbcorresponde ao
comprimento do segmento de reta da linha de amarração
compreendido entre Ct e o valor da concentração total do
tensoativo no sistema antes da separação das fases (neste
caso 4,12%) e cujo valor é proporcional ao volume da fase
inferior.
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FIGURA 1.6 – (a) comparação esquemática do comprimento (em escala
aproximada) associado a proteínas, polímeros (tanto em
regime diluído quanto em regime semidiluído) e micelas
(tanto em regime diluído quanto em regime semidiluído). D
é o diâmetro da molécula de proteína; Dpol é o diâmetro do
novelo polimérico, ξpol é o diâmetro do poro da rede
polimérica, Wm=2Ro é o diâmetro da micela, Dm é
comprimento médio de uma micela cilíndrica e ξm é o
diâmetro do poro da rede micelar (NIKAS et al., 1992).
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FIGURA 1.7 – Estrutura da glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) de
L. mesenteroides (dímero). O substrato e a coenzima
NADP+ aparecem ligados a seus sítios específicos
(VOUGHT et al., 2000).
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FIGURA 1.8 – Estrutura do domínio catalítico de uroquinase (UK) humana
(KATZ et al., 2000).
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FIGURA 2.1 – Esquema ilustrando o procedimento experimental de
extração por sistemas micelares de duas fases aquosas: 1 Tubo de ensaio graduado contendo todos os componentes
do sistema: tampão, tensoativo e enzima (sistema
monofásico); 2 - Incubação do tubo contendo os
componentes na temperatura desejada (variação de ± 0,03
o
C) por um período de 3 horas; 3 - Tubo após a separação
de fases (sistema bifásico) e coleta de fases com auxilio de
seringa e agulha; 4 - Amostras das fases superior (4a) e
inferior (4b) para determinações posteriores de atividade
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FIGURA 2.2 – Curva binodal para o sistema C10E4/tampão, obtida
experimentalmente. Cada ponto na curva corresponde a um
ponto de névoa, caracterizando a transição do sistema
monofásico para o sistema de duas fases aquosas. A linha
em vermelho representa uma linha de amarração, sendo Ct
e Cb as concentrações de C10E4 nas fases superior e
inferior, respectivamente, do sistema submetido à
separação de fases na temperatura correspondente à linha
de amarração. As barras de erro correspondem a um
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.
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FIGURA 2.3 – Recuperação da atividade da enzima G6PD após 6 horas
de exposição a diferentes concentrações de C10E4. As
barras de erro correspondem a um intervalo de confiança
de 95% nos valores obtidos.

39

FIGURA 2.4 – Ilustração do sistema micelar C10E4/tampão de duas fases
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aquosas obtido.
FIGURA 2.5 – Comparação entre os valores de KG6PD obtidos
experimentalmente no sistema C10E4/tampão (+) e os
estimados pela teoria (—), em função do volume de
exclusão (φt – φb). As barras de erro correspondem a um
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos
experimentalmente.
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FIGURA 2.6 – Variação do valor de Kp em função de Rp/R0 em sistema
C10E4/tampão, calculada de acordo com o modelo teórico.
Rp é o raio hidrodinâmico da proteína, R0 = 21Å é o raio da
seção transversal das micelas. O valor de (φt – φb) foi fixo
em 0,10. Os diversos símbolos correspondem aos valores
de Kp obtidos experimentalmente para as seguintes
proteínas: citocromo c (♦, Rp = 19 Å), ovalbumina (▲, Rp =
29 Å), BSA (•, Rp = 36 Å), catalase (+, Rp = 52 Å), G6PD
(♦, Rp = 68 Å).
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FIGURA 3.1 – Representação esquemática do comportamento esperado
para a G6PD em sistemas micelares mistos (nãoiônico/catiônico) de duas fases aquosas. A enzima com
carga global negativa em pH neutro deve ser atraída
eletrostaticamente para a fase superior, rica em micelas
mistas positivamente carregadas.
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FIGURA 3.2 – Representação esquemática do diagrama de fases de um
sistema micelar misto (C10E4/CnTAB) de duas fases
aquosas a temperatura e pressão constantes. A linha sólida
representa a curva binodal. A linha tracejada representa
uma linha de amarração, onde qualquer composição
localizada neste segmento, tal como o ponto A, sofre
separação de fases resultando em uma fase superior
correspondendo ao ponto B em composição e uma fase
inferior correspondendo ao ponto C em composição.

57

FIGURA 3.3 – Recuperação da atividade da enzima G6PD em soluções
contendo 2,5 mM de C12TAB (-▲-), C10TAB (-●-) e C8TAB
(-■-), a 25 oC. As barras de erro correspondem a um
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.
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FIGURA 3.4 – Coeficientes de partição da G6PD (KG6PD) obtidos
experimentalmente em sistemas micelares mistos
(C10E4/CnTAB) de duas fases aquosas utilizando-se T = 26,7
o
C, concentração total de tensoativos de 128 mM e αsol =
0,035, para os tensoativos catiônicos C8TAB, C10TAB e
C12TAB (αsol = [CnTAB]/([CnTAB]+[C10E4])). As barras cinzas
e brancas correspondem aos tempos de partição de 3 e 21
horas, respectivamente. As barras de erro correspondem a
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um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.
FIGURA 3.5 – Balanços de atividade de G6PD (BAG6PD) obtidos
experimentalmente em sistemas micelares mistos
(C10E4/CnTAB) de duas fases aquosas utilizando-se T =
26,7 oC, concentração total de tensoativos de 128 mM e αsol
= 0,035, para os tensoativos catiônicos C8TAB, C10TAB e
C12TAB (αsol = [CnTAB]/([CnTAB]+[C10E4])). As barras cinzas
e brancas correspondem aos tempos de partição de 3 e 21
horas, respectivamente. As barras de erro correspondem a
um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.
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FIGURA 3.6 – Coeficientes de partição da G6PD (KG6PD) obtidos
experimentalmente no sistema C10E4/C8TAB/tampão com
temperatura T = 30,5 oC e αsol = 0,20, e no sistema
C10E4/C10TAB/tampão com temperatura T = 30,0 oC e αsol
= 0,06 (αsol = [CnTAB]/([CnTAB]+[C10E4])). As barras de erro
correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos
valores obtidos.

68

FIGURA 3.7 – Balanços de atividade de G6PD (BAG6PD) obtidos
experimentalmente no sistema C10E4/C8TAB/tampão com
temperatura T = 30,5 oC e αsol = 0,20, e no sistema
C10E4/C10TAB/tampão com temperatura T = 30,0 oC e αsol =
0,06 (αsol = [CnTAB]/([CnTAB]+[C10E4])). As barras de erro
correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos
valores obtidos.
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FIGURA 3.8 – Curva binodal obtida para o sistema C10E4/C8TAB/tampão a
26,7 oC (♦)
e sua respectiva linha de amarração,
representada pela linha tracejada. As intersecções da
curva binodal com a linha de amarração (•) foram obtidas
por meio da determinação das concentrações de C8TAB
nas fases superior e inferior. O ponto intermediário da linha
de amarração (•) corresponde à condição de partição da
G6PD para este sistema. As barras de erro correspondem a
um intervalo de confiança de 95% nos valores de
concentração de C8TAB obtidos.
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FIGURA 3.9 – Curva binodal obtida para o sistema C10E4/C8TAB/tampão a
30,5 oC (♦) e sua respectiva linha de amarração,
representada pela linha tracejada. As intersecções da curva
binodal com a linha de amarração (•) foram obtidas por
meio da determinação das concentrações de C8TAB nas
fases superior e inferior. O ponto intermediário da linha de
amarração (•) corresponde à condição de partição da
G6PD para este sistema. As barras de erro correspondem a
um intervalo de confiança de 95% nos valores de
concentração de C8TAB obtidos.
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FIGURA 3.10 – Curva binodal obtida para o sistema C10E4/C10TAB/tampão
a 26,7 oC (♦) e sua respectiva linha de amarração,
representada pela linha tracejada. As intersecções da curva
binodal com a linha de amarração (•) foram obtidas por
meio da determinação das concentrações de C10TAB nas
fases superior e inferior. O ponto intermediário da linha de
amarração (•) corresponde à condição de partição da
G6PD para este sistema. As barras de erro correspondem a
um intervalo de confiança de 95% nos valores de
concentração de C10TAB obtidos.
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FIGURA 3.11 – Curva binodal obtida para o sistema C10E4/C10TAB/tampão
a 30,0 oC (♦) e sua respectiva linha de amarração,
representada pela linha tracejada. As intersecções da curva
binodal com a linha de amarração (•) foram obtidas por
meio da determinação das concentrações de C10TAB nas
fases superior e inferior. O ponto intermediário da linha de
amarração (•) corresponde às condições de partição da
G6PD para este sistema. As barras de erro correspondem a
um intervalo de confiança de 95% nos valores de
concentração de C10TAB obtidos.
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FIGURA 3.12 – Curva binodal obtida para o sistema C10E4/C12TAB/tampão
a 26,7 oC (♦) e sua respectiva linha de amarração,
representada pela linha tracejada. As intersecções da
curva binodal com a linha de amarração (•) foram obtidas
por meio da determinação das concentrações de C12TAB
nas fases superior e inferior. O ponto intermediário da linha
de amarração (•) corresponde às condições de partição da
G6PD para este sistema. As barras de erro correspondem a
um intervalo de confiança de 95% nos valores de
concentração de C12TAB obtidos.
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FIGURA 3.13 – Coeficientes de partição de G6PD (KG6PD) obtidos
experimentalmente nos sistemas C10E4/CnTAB/tampão
(barras cinzas) e os valores correspondentes obtidos no
sistema C10E4/tampão (barras brancas), mantendo-se o
volume de exclusão constante. C12TAB corresponde ao
sistema C10E4/C12TAB/tampão com αsol = 0,035, C10TAB-1
corresponde ao sistema C10E4/C10TAB/tampão com αsol =
0,035, C10TAB-2 corresponde ao sistema C10E4/C10TAB/
tampão com αsol = 0,06, C8TAB-1 corresponde ao sistema
C10E4/C8TAB/tampão com αsol = 0,035, e C8TAB-2
corresponde ao sistema C10E4/C8TAB/tampão com αsol =
0,20. As barras de erro correspondem a um intervalo de
confiança de 95% nos valores obtidos.
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FIGURA 3.14 – Comparação entre os valores de KG6PD obtidos
experimentalmente (barras cinzas) e os estimados pela
teoria (barras brancas). C12TAB corresponde ao sistema
C10E4/C12TAB/tampão com αsol = 0,035, C10TAB-1
corresponde ao sistema C10E4/C10TAB/tampão com αsol =
0,035, C10TAB-2 corresponde ao sistema C10E4/C10TAB/
tampão com αsol = 0,06. As barras de erro correspondem a
um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos
experimentalmente.
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FIGURA 4.1 – Representação esquemática do comportamento esperado
para uma proteína em sistemas micelares de duas fases
aquosas contendo ligantes de afinidade em solução. O
ligante deve influenciar a partição da proteína alvo para a
mesma fase para a qual ele migra preferencialmente.
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FIGURA 4.2 – Estrutura química dos corantes derivados da triazina
procion red HE-3B e cibacron blue 3GA, ambos inibidores
da G6PD.
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FIGURA 4.3 – Estrutura química da coenzima NADP+, a qual se liga a um
sítio específico na G6PD.
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FIGURA 4.4 – Estrutura química da p-aminobenzamidina (p-AB) – inibidor
competitivo da UK.

92

FIGURA 4.5 – Estrutura química do aminoácido arginina – substrato da
uroquinase.
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FIGURA 4.6 – Gráfico de Lineweaver-Burk (duplo recíproco de cinética 103
enzimática) na presença e na ausência de inibidores
competitivo (curva em vermelho) e não competitivo (curva
em azul). Vmax, é a velocidade máxima da reação
app

enzimática, Km é a constante de Michaelis, Vmax e K mapp
são a velocidade máxima e a constante aparente de
Michaelis, respectivamente, na presença do inibidor.
FIGURA 4.7 – Variação do coeficiente de partição (Kp) estimado em 105
função do volume de exclusão (φt - φb) para as enzimas
G6PD (—) e UK (—).
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(barra branca). As barras de erro correspondem a um
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.
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4.9

– Balanços de atividade de UK (BAUK) obtidos 108
experimentalmente no sistema micelar C10E4/tampão de
duas fases aquosas utilizando-se T = 20 oC e concentração
de C10E4 de 3,60% (p/p), na presença do ligante de
afinidade p-aminobenzamidina (barra amarela) ou não
(barra branca). As barras de erro correspondem a um
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.

FIGURA 4.10 – Coeficientes de partição dos ligantes cibacron blue (barra 111
azul) e procion red (barra vermelha) obtidos
experimentalmente no sistema micelar C10E4/tampão de
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de C10E4 de 3,60% (p/p). As barras de erro correspondem a
um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.
FIGURA 4.11 – Ilustração da partição preferencial do corante cibacron 111
blue para a fase superior, rica em micelas, do sistema
micelar C10E4/tampão de duas fases aquosas.
FIGURA 4.12 – Balanços de atividade da G6PD (BAG6PD) obtidos 113
experimentalmente no sistema micelar C10E4/tampão de
duas fases aquosas utilizando-se T = 20 oC ((φt – φb) =
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red (barra vermelha). As barras de erro correspondem a um
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FIGURA 4.13 – Coeficientes de partição da G6PD (KG6PD) obtidos 114
experimentalmente no sistema micelar C10E4/tampão de
duas fases aquosas utilizando-se T = 20 oC ((φt – φb) =
0,069) e concentração de C10E4 de 3,60% (p/p), na
ausência de ligantes de afinidade (barra branca), na
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presença do ligante procion red (barra vermelha). As barras
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95%
nos valores obtidos.
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de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95%
nos valores obtidos.
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experimentalmente no sistema micelar C10E4/tampão de
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FIGURA 4.17 – Curva da velocidade inicial (V) da reação enzimática 119
catalisada pela G6PD em função da concentração de
coenzima ([NADP+]) em solução tampão sem inibidor (♦),
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NOMENCLATURA E ABREVIAÇÕES

A

Atividade enzimática

Abs

Absorbância

Ae

Atividade específica

Ae,i

Atividade específica na solução estoque de enzima, inicialmente
adicionada ao sistema.

Ae,x

Atividade específica na fase x (t ou b)

AG6PD,,i

Atividade de G6PD inicial

AG6PD,sol

Atividade de G6PD após exposição ao tensoativo C10E4

Arg

Arginina

BA

Balanço de atividade

BAG6PD

Balanço de atividade da G6PD

BAUK

Balanço de atividade da uroquinase

BCA

Ácido bicinconínico (bicinchoninic acid)

BM

Balanço de massa

BMP

Balanço de massa de proteínas totais

BMp-AB

Balanço de massa da p-aminobenzamidina

CiEj

Fórmula geral para os tensoativos da classe dos óxidos de
polietileno

C10E4

Óxido de n-deciltetraetileno

CnTAB

Brometo de alquiltrimetilamônio

C8TAB

Brometo de octiltrimetilamônio

C10TAB

Brometo de deciltrimetilamônio

C12TAB

Brometo de dodeciltrimetilamônio

[C10E4]mic

Concentração de C10E4 nas micelas

[C10E4]mon

Concentração de C10E4 na forma monomérica

[CnTAB]mic

Concentração de CnTAB nas micelas (n = 8, 10 ou 12)

[CnTAB]mon

Concentração de CnTAB na forma monomérica (n = 8, 10 ou 12)

Ct

Concentração de tensoativo na fase superior (top)

Cb

Concentração de tensoativo na fase inferior (bottom)
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Ci

Concentração do componente em questão na solução estoque,
inicialmente adicionada ao sistema

Cp,b

Concentração de proteína na fase inferior (bottom)

Cp,t

Concentração de proteína na fase superior (top)

CG6PD,t

Concentração de G6PD na fase superior (top)

CG6PD,b

Concentração de G6PD na fase inferior (bottom)

CP

Concentração de proteínas totais

CMC

concentração micelar crítica

D

Diâmetro da proteína

Dm

Diâmetro dos poros da rede micelar

dmin

xvi

Distância correspondente à maior aproximação possível entre a
micela e a proteína

Dpol

Diâmetro do novelo polimérico

e

Carga eletrônica

E

Enzima livre

EIz

Complexo enzima-inibidor

ESIz

Complexo enzima-substrato-inibidor

[E]

Concentração de enzima livre

[E]b

Concentração de enzima livre na fase inferior (bottom)

[E]t

Concentração de enzima livre na fase superior (top)

[EIz]

Concentração de complexo enzima-inibidor

[Etot]

Concentração total de enzima

[Etot]b

Concentração total de enzima na fase inferior (bottom)

[Etot]t

Concentração total de enzima na fase superior (top)

E λmg / mL

Coeficiente de extinção

EDTA

Ácido etilenodiaminotetracético

EV

Excluded volume

exp

Exponencial

fp

Fator de purificação

FI

Força iônica

G

Energia livre de Gibbs

G6PD

Glicose-6-fosfato desidrogenase
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H

Entalpia

HUK

Uroquinase de alta massa molar

I

Inibidor livre

[I]

Concentração de inibidor livre

[I]b

Concentração de inibidor livre na fase inferior (bottom)

[I]t

Concentração de inibidor livre na fase superior (top)

kB

Constante de Boltzmann

K pEV
K paff
K pelec

xvii

Coeficiente de partição da proteína resultante das interações de
volume de exclusão
Coeficiente de partição da proteína resultante das interações de
afinidade
Coeficiente de partição da proteína resultante das interações
eletrostáticas

Kp

Coeficiente de partição da proteína

KG6PD

Coeficiente de partição da G6PD

KUK

Coeficiente de partição da urokinase

KP

Coeficiente de partição das proteínas totais

Kligante

Coeficiente de partição do ligante de afinidade

Kp-AB

Coeficiente de partição da p-aminobenzamidina

KM

Constante de Michaelis

K Mapp

Constante aparente de Michaelis

lc,x

Raio da seção transversal da micela na fase x (t ou b)
Comprimento da molécula de tensoativo catiônico em cada micela

lcationic,x
LUK

na fase x (t ou b)
Uroquinase de baixa massa molar

[monômeros] Concentração total monomérica
n

Número de sítios de ligação do inibidor na enzima

na

Número de agregação da micela

nc

Número de átomos de carbono na cauda do tensoativo

NAV

Número de Avogadro

NAD(H)

Nicotinamida adenina dinucleotídeo

NADP(H)

Fosfato de nicotinamida adenina dinucleotídeo
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[proteínas]

Concentração de proteínas

p-AB

p-aminobenzamidina

pI

Ponto isoelétrico

PMSF

Fluoreto de fenilmetilsulfonila

POE

Polióxido de etileno

R

Razão volumétrica entre as fases superior e inferior

xviii

Distância radial entre o eixo de simetria da micela e o centro da

r

proteína
Distância radial mínima entre o eixo de simetria da micela e o

Rmin

centro da proteína

Ro

Raio da sessão transversal da micela cilíndrica

Rp

Raio hidrodinâmico da proteína

RNA

Ácido ribonucléico

S

Entropia

S

Seletividade

SDS

Dodecil sulfato de sódio

SMDFA
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Resumo

RESUMO
A partição das enzimas glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e uroquinase
(UK) em sistemas micelares de duas fases aquosas foi investigada, teórica e
experimentalmente. Inicialmente, a partição de G6PD em sistema micelar de
duas fases aquosas composto pelo tensoativo não-iônico C10E4 (óxido de ndeciltetraetileno) foi estudada. Observou-se uma partição governada
primariamente por interações repulsivas estéricas, do tipo “volume de exclusão”,
sendo a G6PD recuperada preferencialmente na fase inferior do sistema, pobre
em micelas, resultando em valores de KG6PD inferiores a 1,0. Os tensoativos
catiônicos CnTAB (brometos de alquiltrimetilamônio, n = 8, 10 e 12) foram
adicionados ao tensoativo C10E4, de modo a formar sistemas micelares mistos
(não-iônico/catiônico) de duas fases aquosas e atrair a G6PD de carga efetiva
negativa para a fase superior, rica em micelas positivamente carregadas. Os
coeficientes de partição obtidos nos sistemas C10E4/CnTAB/tampão foram no
mínimo 2,5 vezes maiores que os correspondentes no sistema C10E4/tampão
mantendo-se o volume de exclusão constante. De uma forma geral, o sistema
micelar misto C10E4/C10TAB/tampão forneceu o melhor KG6PD = 7,7, com um
rendimento de G6PD na fase superior de 71%. A adição de ligantes de afinidade
(inibidores enzimáticos) ao sistema de duas fases aquosas C10E4/tampão para
purificação de UK e G6PD também foi estudada. Não foram observadas
diferenças significativas no perfil de partição da UK na presença ou não do
ligante p-aminobenzamidina, o qual apresentou partição uniforme entre as duas
fases do sistema, sendo obtidos valores de KUK ~ 0,70 em ambos os casos. Para
a G6PD, um pequeno incremento no KG6PD foi observado na presença dos
ligantes de afinidade cibacron blue e procion red, porém resultando ainda em
valores inferiores a 1. Portanto, a utilização de inibidores enzimáticos livres em
solução como ligantes de afinidade para purificação de UK e G6PD em sistema
micelar C10E4/tampão de duas fases aquosas não resultou em diferenças
significativas no perfil de partição das enzimas. Por fim, um sistema de
purificação em dois estágios, sendo o primeiro constituído de sistema micelar
não-iônico (C10E4) de duas fases aquosas e o segundo de sistema micelar misto
(C10E4/C10TAB) de duas fases aquosas foi aplicado para a purificação de G6PD
presente em homogeneizado celular de Saccharomyces cerevisiae, sendo
obtido um rendimento final de G6PD de 59%, com um fator de purificação de
1,3.
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Resumo

ABSTRACT
The partitioning of the hydrophilic enzymes glucose-6-phosphate dehydrogenase
(G6PD) and urokinase (UK) in two-phase aqueous micellar systems was
investigated, both experimentally and theoretically. Initially, the partitioning of
G6PD in two-phase aqueous micellar system composed of the nonionic
surfactant C10E4 (n-decyl tetra(ethylene oxide)) was studied. It was observed a
partitioning behavior governed primarily by repulsive, steric, excluded-volume
interactions, which drove the enzyme preferentially to the bottom, micelle-poor
phase, resulting in KG6PD values smaller than one. The cationic surfactants
CnTAB ((alkyltrimethylammonium bromide, n = 8, 10, and 12) were mixed with
the nonionic surfactant C10E4 to form two-phase aqueous mixed
(nonionic/cationic) micellar systems. The measured G6PD partition coefficients in
the C10E4/CnTAB/buffer systems were at least 2.5 times larger than those in the
corresponding C10E4/buffer system, clearly demonstrating that the net negativelycharged G6PD was attracted electrostatically to the top, mixed micelle-rich
phase, containing a greater number of positively-charged C10E4/CnTAB mixed
micelles. Overall, the two-phase aqueous mixed (C10E4/C10TAB) micellar system
yielded the highest KG6PD = 7.7, with a G6PD yield in the top phase of 71%. The
addition of affinity ligands (enzyme inhibitors) to the two-phase C10E4/buffer
systems was studied for UK and G6PD purification. No significant differences in
the UK partitioning behavior was observed in the presence or not of the ligand paminobenzamidine, since the ligand was found to partition evenly between the
two phases of the system. Partition coefficient values of about 0.70 were
obtained in both cases. For the G6PD, the partition coefficient was found to be
slightly higher in the presence of either cibacron blue or procion red as affinity
ligand, however still smaller than one. Therefore, the use of competitive inhibitors
free in solution as affinity ligands for UK and G6PD purification in two-phase
C10E4/buffer systems did not provide significant differences in the enzymes
partitioning behaviors. Finally, a two-step purification process, combining a twophase aqueous nonionic (C10E4) micelar system, followed by a two-phase
aqueous mixed (C10E4/C10TAB) micellar system, was employed for the
purification of G6PD present in a Saccharomyces cerevisiae cell homogenate. It
was obtained a G6PD final yield of 59%, and a purification factor of 1.3.
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INTRODUÇÃO
A viabilidade da produção em escala industrial de enzimas e outras
proteínas
purificação

de interesse depende significativamente

das técnicas de

empregadas. A obtenção em baixas concentrações e a

sensibilidade térmica, dentre outros fatores, dificultam a aplicação de
diversos processos de extração e purificação no caso de biomoléculas.
Desta forma, a purificação industrial de enzimas ocorre, geralmente, através
de processos múltiplos que consistem em técnicas de custo elevado tais
como

cromatografia

de

afinidade

e cromatografia

de troca

iônica

(CHAMPLUVIER, KULA, 1992; CHANG, CHASE, 1996; CHANG et ai., 1995;
McCREATH et aI., 1995). Conseqüentemente, o custo de preparações
enzimáticas puras é elevado, dificultando o acesso a estes reagentes de
grande aplicação nos campos de pesquisa, terapêutico e diagnóstico.
Portanto, o desenvolvimento de técnicas mais econômicas e simplificadas
para a purificação de enzimas e biomoléculas em geral, consiste em um
importante campo de pesquisa.
Os processos de extração líquido-líquido são amplamente utilizados
em indústria química devido à sua simplicidade, baixo custo, e facilidade de
ampliação de escala. Entretanto, a extração convencional aplicada em
indústria química consiste em sistemas água - solvente orgânico, de forma a
apresentar elevado risco de desnaturação protéica. Com o intuito de
capitalizar

os benefícios da extração líquido-líquido, fluidos aquosos

complexos têm sido utilizados nos processos de extração líquido-líquido de
biomoléculas (sistemas de duas fases aquosas), pois desta forma ambas as
fases formadas são predominantemente aquosas, proporcionando um
ambiente ameno para as biomoléculas.
O estudo de sistemas de duas fases aquosas iniciou-se há algumas
décadas, com a utilização de polímeros em solução. Uma prova importante
de que esse tipo de extração vem sendo assimilada pelo setor produtivo é
que algumas enzimas já estão sendo purificadas em escala industrial
utilizando-se sistemas pOliméricos de duas fases aquosas (ex. quimosina e
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endoglucanase) (LORCH, 1999). Atualmente, processos de biosseparação
têm sido realizados em diversos tipos de sistemas de duas fases aquosas
(JOHANSSON etal., 1996, 1999; KAMEI etal., 2002a; SIVARS, TJERNELD,
2000; SIVARS et aI., 2000). Particularmente, o sistema micelar de duas
fases aquosas baseia-se no fato de que certas soluções micelares, sob
determinadas condições, são capazes de se separar espontaneamente em
duas fases aquosas, ainda que imiscíveis, entre as quais proteínas e outras
biomoléculas podem se distribuir desigualmente (LlU et aI., 1998). As
micelas oferecem simultaneamente ambiente hidrofóbico e hidrofílico,
permitindo uma seletividade na partição de acordo com a hidrofobicidade da
biomolécula (LlU et aI., 1996). A seletividade na partição também pode ser
otimizada com a utilização de sistemas micelares mistos contendo
tensoativos iônicos, ou ainda sistemas micelares contendo ligantes de
afinidade.
Com base no potencial que os sistemas micelares de duas fases
aquosas apresentam para a purificação de enzimas e demais biomoléculas,
a pesquisa desta tecnologia faz-se importante e constitui o escopo desta
tese de doutorado.

o presente trabalho encontra-se dividido em capítulos redigidos sob a
forma de artigos, com exceção do Capítulo I que consiste em uma revisão
bibliográfica. Conseqüentemente, determinadas informações que constam
no Capítulo I são repetidas no item introdução dos capítulos subseqüentes.
Destes artigos, aquele correspondente ao Capítulo 111já foi publicado,
enquanto que os demais serão submetidos para publicação em periódicos
especializados. Informações complementares aos artigos estão inseridas
sob a forma de anexos.
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OBJETIVOS

o principal objetivo deste trabalho consistiu em estudar a utilização de
sistemas micelares de duas fases aquosas para purificação de enzimas de
interesse farmacêutico. Com esta finalidade,

os seguintes objetivos

específicos foram definidos:

.

Estudar (teórica e experimentalmente) a partição da enzima glicose-6fosfato desidrogenase (G6PD) pura em sistema micelar não-iônico de
duas fases aquosas;

.

Estudar (teórica e experimentalmente) a partição da enzima G6PD pura
em sistemas micelares mistos (não-iônico/catiônico) de duas fases
aquosas;

.

Estudar (teórica e experimentalmente) a partição de enzimas puras
(G6PD e uroquinase) em sistemas micelares de duas fases aquosas
contendo ligantes de afinidade livres em solução;

.

Verificar a aplicação do sistema micelar de duas fases aquosas definido
como mais adequado para a partição de G6PD pura para extração da
enzima

presente em homogeneizado

cerevisiae.

celular

de

Saccharomyces
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CAPíTULO I
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1. Sistemas Micelares de Duas Fases Aquosas (SMDFA)

1.1.1. Agentes Tensoativos e Micelas
Agentes tensoativos são moléculas anfifílicas compostas de uma
porção hidrofílica ou polar, comumente denominada "cabeça polar", e uma
porção hidrofóbica ou apoiar, comumente denominada "cauda apoiar". Os
tensoativos podem ser classificados em três classes gerais: (i) iônicos
(possuindo cabeça positivamente carregada ou negativamente carregada),
(ii) não-iônicos (possuindo uma cabeça polar capaz de realizar ligações de
hidrogênio com a água), e (iii) zwiteriônicos (possuindo uma cabeça
caracterizada por um dipolo). Dodecil sulfato de sódio (SDS), brometo de
dodeciltrimetilamônio

(DTAB), óxido de n-decil tetraetileno (C1QE4)e

dioctanoilfosfatidilcolina (Ca-Iecitina) são exemplos típicos de tensoativos
aniônico (negativamente carregado), catiônico (positivamente carregado),
não-iônico e zwiteriônico, respectivamente (ISRAELACHVILI, 1992). A
Figura 1.1 apresenta as fórmulas químicas dos tensoativos citados.
Os tensoativos em solução aquosa podem exibir diversos tipos de
comportamento,

dependendo

da

concentração.

Em

soluções

com

concentração de tensoativo abaixo da concentração micelar crítica (CMC),
específica para cada tensoativo, as moléculas de tensoativo adsorvem na
interface ar-água projetando suas caudas apoiares em direção à fase ar, de
forma a minimizar o contato com a água. Este fenômeno explica a
terminologia inglesa "surfactant" (surface-active agent). A maioria dos
tensoativos apresenta solubilidade mínima na fase aquosa, caracterizada
pelo caráter hidrofóbico da cauda apoiar. Portanto, em soluções com
concentração de tensoativo superior à CMC, as moléculas de tensoativo
formam agregados conhecidos como micelas, nas quais as caudas
hidrofóbicas se associam no interior minimizando o contato com a água e as
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cabeças polares permanecem na periferia das micelas maximizando seu
contato com a água (CHEVALlER, ZEMB, 1990; TANFORO, 1980).

CH3-

(CH2)11

- 0803- Na+

CH3- (CH2h1- N(CH3t B(

SDS

DTAB

CH3 - (CH2)g- (OCH2CH2)4 - OH
C10~

o

0-

11

I

CH3

I

CH3 - (CH2)6- C - O - CH - CH2- O - P - O - (CH2h- N+- CH3

I

11

CH3- (CH2)6- C - O - CH2

O

I
CH3

11

O

Ca-Iecitina

FIGURA 1.1 - Exemplos de tensoativos aniônico - dodecil sulfato de sódio
(80S), catiônico - brometo de dodeciltrimetilamônio (OTAB), não-iônico óxido de n-decil tetraetileno (ClOE4)e zwiteriônico - dioctanoilfosfatidilcolina
(Ca-Iecitina).

De uma forma superficial, as micelas podem ser consideradas como
espécies químicas distintas, pois a magnitude da energia livre de inserção
de uma molécula de tensoativo na micela é superior à energia livre térmica
por molécula KBT, onde KB é a constante de Boltzmann e T a temperatura
absoluta. Entretanto, estudos cinéticos de soluções micelares demonstram
que as moléculas de tensoativos são livres para deixar a micela e
permanecer na solução na forma de monômeros, antes de se juntarem em
uma nova micela. Em outras palavras, as micelas são compostos dinâmicos
que estão continuamente e reversivelmente trocando monômeros umas com
as outras (Figura 1.2). Como resultado, as micelas não possuem uma
composição fixa, distinta, e uma descrição de uma solução micelar consiste
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moléculas de tensoativo com a formação de micelas, um aumento
significativo da entropia translacional das moléculas de água que rodeia as
caudas hidrofóbicas ocorre. Esse aumento de entropia translacional das
moléculas de água tem um efeito maior pois as moléculas de água
encontram-se em maior quantidade (TANFORD, 1980).
Em diversos produtos e processos, misturas de tensoativos são
utilizadas para aprimorar as propriedades do sistema. Em determinados
casos a interação entre dois tensoativos ocorre de tal forma que a CMC da
mistura (CMC12) é um valor intermediário entre as CMC dos dois
componentes do sistema (CMC1 e CMC2), para qualquer proporção dos dois
tensoativos utilizada. Certas misturas de tensoativos, por outro lado,
interagem de forma que a CMC12para determinadas proporções dos dois
tensoativos é inferior à CMC1 e CMC2. Este fenômeno é denominado
sinergismo na formação de micelas mistas. Ainda, em alguns casos e para
determinadas proporções dos dois tensoativos utilizados, a CMC12pode ser
maior do que a CMC1 e a CMC2, ocorrendo o sinergismo negativo na
formação de micelas mistas (ROSEN, 1988; ZHAO, ZHU, 1986).
Usualmente, a existência ou não de sinergismo em uma mistura de
dois agentes tensoativos pode ser determinada através da avaliação de um
parâmetro de interação molecular, ti", definido a seguir:
(1.1 )

fJM = In(asoPMC12/ amiC,1CMC1)
(1- amIC,1)

em que asa/ é a fração molar total de tensoativo 1 em solução (portanto, a

fração molar total de tensoativo2 é igual a 1 - asa/) e

a. mlC,1

de tensoativo 1 nas micelas mistas. Como o valor de

é a fração molar

ti"

parece estar

relacionado com a energia livre de mistura dos dois tensoativos, um valor
negativo indica uma interação do tipo atrativa entre os dois tensoativos e um
valor positivo indica uma interação do tipo repulsiva. Quanto maior o valor
absoluto de ;f1, mais forte as interações atrativas ou repulsivas (dependendo
do sinal) entre os dois tensoativos. Um valor próximo de zero, por sua vez,
indica uma interação muito fraca ou ausência de interação entre os

tensoativos, ou seja, uma mistura ideal. Em geral, as misturas de tensoativos
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apresentam sinergismo na formação de micelas mistas, sendo que a força
da interação atrativa entre os tensoativos decresce na seguinte ordem:
aniônico-catiônico > aniônico-zwiteriônico > iônico (catiônico ou aniônico)não-iônico derivado de polióxido de etileno (POE) > betaína-catiônico >
betaína-POE > POE-POE (ROSEN, 1988).
Além da CMC, outro parâmetro que caracteriza as micelas é o
número de agregação (na), que se refere ao número de monômeros que
constituem cada micela. Em termos geométricos, o número de agregação de
micelas em meio aquoso tende a aumentar rapidamente com o aumento do
comprimento da cauda apoiar da molécula de tensoativo, e a diminuir com o
aumento da área da sessão transversal da cabeça polar ou aumento do
volume da porção hidrofóbica (ROSEN, 1988). Portanto, as micelas podem
ser esféricas, cilíndricas ou bicamadas (Figura 1.3). Dependendo do tipo e
concentração de tensoativo, bem como das condições da solução (pH,
temperatura, força iônica), as micelas podem crescer unidimensionalmente
na forma de cilindros ou bicamadas (PUWADA, BLANKSCHTEIN, 1990). O
crescimento micelar é governado pelas características da cabeça polar das
moléculas de tensoativo, uma vez que este fenômeno requer uma
proximidade maior entre as cabeças polares. Desta forma, tensoativos
iônicos na ausência de sais geralmente apresentam crescimento mínimo,
formando micelas esféricas devido à forte repulsão eletrostática entre as
cabeças igualmente carregadas. Em contrapartida, tensoativos não-iônicos
podem exibir um crescimento significativo, pois a repulsão entre as cabeças
é fraca, ocorrendo somente por efeito estérico e não eletrostático. É
importante ressaltar que os sistemas micelares que exibem crescimento
significativo apresentam um maior grau de polidispersão que aqueles que
exibem crescimento mínimo (CHEVALlER, ZEMB, 1990; MEGURO et ai.,
1987).

9
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FIGURA 1.3 - Diversos tipos de geometria assumidos pelas micelas,
dependendo do tipo e concentração de tensoativo, temperatura, força iônica
e pH.

Para o tensoativonão-iônicoóxido de n-decil tetraetileno (C1QE4),as
micelas apresentam uma tendência ao crescimento em longas e flexíveis
microestruturas
concentração

cilíndricas,
de

com

tensoativo.

o

Em

aumento

da

temperaturas

temperatura
ou

e/ou

concentrações

suficientemente elevadas, as micelas podem tornar-se tão longas a ponto de
interagirem entre si e formarem uma rede micelar com estrutura semelhante
às redes de polímeros em solução aquosa (NIKAS et aI., 1992). Estudos de
viscosidade e técnicas de espalhamento de luz (IMAE, 1988; KATO et aI.,
1990), bem como estudos teóricos (CARALE e BLANKSCHTEIN, 1992),
mostraram existir duas formas distintas de soluções micelares. Na primeira
delas, denominada de "regime diluído", as micelas encontram-se isoladas
umas das outras em solução. Na segunda, denominada de "regime
semidiluído

ou concentrado", as micelas apresentam-se enoveladas

formando uma rede.

1.1.2. Separação de Fases
Para determinados tensoativos, uma solução micelar isotrópica,
homogênea submetida a determinadas condições como aumento de
temperatura e adição de sais, por exemplo, pode espontaneamente se
separar em duas fases líquidas aquosas e imiscíveis (LlU et aI., 1998).
Como a concentração de tensoativos nas duas fases é superior à CMC,
micelas estão presentes em ambas as fases. Porém, o tamanho médio e o
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grau de polidispersão das micelas são diferentes nas duas fases, pois a
concentração de tensoativo é diferente e, como discutido anteriormente, a
concentração de tensoativo influencia o tamanho micelar (BLANKSCHTEIN
et ai., 1985). O fenômeno de separação de fases pode ser representado por
uma curva em forma de sino, denominada de curva binodal ou curva de
coexistência, com concavidade para cima ou para baixo dependendo de a
separação

de fases ser induzida pelo aumento ou diminuição da

temperatura, respectivamente. A curva binodal, desta forma, representa o
limite, em função da temperatura e da concentração de tensoativo, no qual a
solução micelar se separa em duas fases macroscópicas (NIKAS et a/.,
1992).
Certos tensoativos não-iônicos, como os derivados de óxido de
polietileno, apresentam o fenômeno de separação de fases induzido por
aumento de temperatura (MITCHELL, 1983). Conseqüentemente, a curva de
coexistência possui concavidade voltada para cima e o sistema exibe um
ponto crítico inferior. A princípio, este fenômeno parece contra-intuitivo, pois
um sistema monofásico geralmente é favorecido com o aumento da
temperatura pelo efeito dominante da entropia, dado que:
i1G = Ml - T&

(1.2)

em que i1G é a variação da energia livre de Gibbs, Ml a variação de
entalpia, T a temperatura absoluta e i1Sa variação de entropia da solução.
Entretanto, para micelas formadas por moléculas de tensoativos não-iônicos
da classe dos derivados do óxido de polietileno, a força atrativa entre as
micelas aumenta à medida que a temperatura aumenta (BLANKSCHTEIN et
ai., 1985, 1986; CHEVALlER, ZEMB, 1990). Isto pode ser entendido com
base no fato de que as unidades hidrofílicas de óxido de etileno destes
tensoativos ligam-se significativamente às moléculas de água através de
ligações de hidrogênio, apresentando-se fortemente hidratadas. Com o
aumento da temperatura,

a agitação térmica das moléculas em solução

aumenta, e conseqüentemente as pontes de hidrogênio são enfraquecidas
devido ao menor direcionamento das ligações. Desta forma, as micelas são
capazes de estabelecer um contato mais próximo entre si, favorecendo
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interações do tipo atrativas. Estas interações atrativas são responsáveis pela
formação de uma fase rica em micelas (BLANKSCHTEIN et a/., 1985, 1986).
Particularmente, a separação de fases de uma solução do tensoativo
não-iônico C1OE4
(óxido de n-decil tetraetileno) resulta em uma fase superior
rica em micelas e uma fase inferior pobre em micelas, como representado na
Figura 1.4. As micelas de C1OE4são cilíndricas, sendo mais longas e
abundantes na fase superior do que na fase inferior, devido às diferenças
em concentração (LlU et aI., 1996). As duas fases são predominantemente
aquosas, sendo a fase superior composta por no mínimo 80% (p/p) de água
e a fase inferior composta por no mínimo 98% (p/p) de água (KAMEI, 2001).

iii~~1

,~
@~:#

Aumento da
temperatura

.

"'~
~"~:5ii~lll~~~
Âl;.~

#

Fase rica
em micelas

Fase pobre
em micelas

ilD

Solução micelar
homogênea

FIGURA 1.4 - Representação esquemática de um sistema micelar de duas
fases aquosa para o tensoativo C1OE4.O sistema exibe uma única fase a
baixas temperaturas, e com o aumento da temperatura se separa em uma
fase rica em micelas (fase superior) coexistindo com uma fase pobre em
micelas (fase inferior).

A Figura 1.5 representa um esboço da curva binodal do sistema
micelar de duas fases aquosas para o tensoativo C1OE4.Considerando-se
que a curva binodal para este sistema apresenta concavidade para cima, o
ponto mínimo é denominado "ponto crítico inferior", sendo caracterizado pela
temperatura crítica (Te)e pela concentração crítica de agente tensoativo (Xc).
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FIGURA 1.5 - Representação esquemática da curva binodal de uma
solução aquosa do agente tensoativo C1OE4 baseada no artigo de LlU et aI.
(1996). Cbcorresponde à concentração do agente tensoativo na fase inferior;
Ct corresponde à concentração do agente tensoativo na fase superior; Vt
corresponde ao comprimento do segmento de reta da linha de amarração
(tie-line) compreendido entre Cb e o valor da concentração total do
tensoativo no sistema antes da separaçãodas fases (neste caso 4,12%)e
cujo valor é proporcional ao volume da fase superior; Vb corresponde ao
comprimento do segmento de reta da linha de amarração compreendido
entre Ct e o valor da concentração total do tensoativo no sistema antes da
separação das fases (neste caso 4,12%) e cujo valor é proporcional ao
volume da fase inferior.

o diagrama de fases, construído com apenas um agente tensoativo
não-iônico e água, possui suas linhas de amarração ("tie-lines") paralelas e
acima da tangente traçada no ponto crítico. As linhas de amarração podem
ser caracterizadas pelo parâmetro R que corresponde à proporção entre o
volume da fase superior (top), Vt, e o volume da fase inferior (bottom) do
sistema Vb" ou seja, R = VtlVb.Portanto, para uma concentração fixa de
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ClOE4, O aumento da temperatura do sistema leva a uma diminuição no valor
de R.

1.1.3. O Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas
O sistema micelar de duas fases aquosas possui algumas vantagens
em relação a outros métodos de purificação de biomoléculas por extração
líquido-líquido, como:

.

Proporciona

um ambiente favorável

e ameno aos materiais biológicos,

pois dependendo do tipo e concentração do tensoativo a temperatura de
extração é de aproximadamente 20°C (BORDIER, 1982; LlU et ai., 1995;
SIRIMANNE et aI. 1998);

.

Possui a habilidade de concentrar, além de proteínas, diferentes tipos de
moléculas como íons metálicos, compostos orgânicos e bacteriófagos
(SAITOH, HINZE, 1991; LlU et aI., 1998; QUINA, HINZE, 1999);

.

É um método seguro, pois não utiliza compostos inflamáveis e explosivos
(SAITOH, HINZE, 1991);

.

Possui baixo custo, pois requer, a princípio, somente um tensoativo para
a separação das fases e em baixas concentrações (QUINA, HINZE,
1999; SIRIMANNE et ai. 1998);

.

Gera resíduos de fácil manuseio, ou seja, resíduos de baixa toxicidade,
fácil acondicionamento, etc. (SAITOH, HINZE, 1991; SIRIMANNE et ai.
1998);

.

É de fácil ampliação de escala, pois, a princípio, requer somente um
tanque com controle de temperatura (LlU et aI., 1995; PRYDE, 1986);

.

Possibilita o controle e otimização da partição de biomoléculas pelo
ajuste das características das micelas como tamanho e forma através da
variação da temperatura, concentração do tensoativo e adição de sais
(LlU et aI., 1998);

.

Oferece ambientes hidrofóbico e hidrofílico aos solutos devido ao caráter
anfifílico das micelas e pode com isso aumentar a seletividade do
processo de purificação em função da hidrofobicidade das biomoléculas
(LlU

et ai.,1996);
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Pode ter a seletividade da partição melhorada com a utilização de uma
mistura de micelas contendo ligantes de afinidade específicos à
biomolécula-alvo acoplados ao tensoativo ou pela mistura de agentes
tensoativos iônicos com não-iônicos (LlU et ai. 1998);

.

Permite que a análise das amostras seja feita por diferentes técnicas
como cromatografia líquida e eletroforese sem causar interferência
(QUINA, HINZE, 1999; SIRIMANNE et aI. 1998);

.

A separação do material desejado das moléculas de tensoativo após a
purificação pode ser facilitada pelo fato de as micelas serem de natureza
auto-associativa. Por exemplo, as micelas podem ser dissociadas em
monômeros através da diluição da solução micelar, e a biomolécula alvo
então separada dos monômeros por filtração (LlU et ai., 1995). Outra
possibilidade seria a utilização de técnicas de diálise.

Quando comparado ao extensivamente estudado sistema polimérico
de duas fases aquosas (ABBOTT et aI., 1990, 1991, 1992; ALBERTSSON,
1986), o SMDFA oferece certas características únicas e desejáveis como a
natureza auto-assoeiativa das micelas que permite o controle e otimização
da partição através do ajuste das características micelares (tamanho e
forma) (LlU et aI., 1996). No sistema polimérico de duas fases aquosas, o

diâmetro dos poros da rede polimérica (Çpol)é comparávelao diâmetro da
proteína, ou seja, a proteína pode interagir com a rede polimérica. No caso
do SMDFA, o diâmetro dos poros da rede micelar (Om

- 200-300

A) é

significantemente maior do que o diâmetro da proteína (O -15-70 A) e,
portanto, as proteínas "ignoram" a existência da rede micelar, ou seja, o poro

não interage com a proteína (Figura 1.6). Desta forma, o estudo das
interações estéricas entre micelas e proteínas torna-se mais simplificado,
uma vez que é possível ignorar a rede micelar e suas características,
tratando as micelas como entidades rígidas cujos parâmetros geométricos
podem ser determinados (NIKAS et aI., 1992).
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FIGURA 1.6 - (a) comparação esquemática do comprimento (em escala
aproximada) associado a proteínas, polímeros (tanto em regime diluído
quanto em regime semidiluído) e micelas (tanto em regime diluído quanto
em regime semidiluído). D é o diâmetro da molécula de proteína; Dpol é o

diâmetro do novelo polimérico,

Çpol é

o diâmetro do poro da rede polimérica,

Wm=2Ro é o diâmetro da micela, Dm é comprimento médio de uma micela
cilíndrica e Çmé o diâmetro do poro da rede micelar (NIKAS et aI., 1992).
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comportamento de uma proteína em sistema de duas fases

aquosas pode ser caracterizado, quantitativamente, pelo coeficiente de
partição, Kp,definido a seguir:

K P-- =

C
p,t

(1,3)

Cp,b

em que Cp,t e Cp,b correspondem

às concentrações

de proteína nas fases

superior (top - t) e inferior (bottom - b), respectivamente.

1.1.4. Separação de Biomoléculas por SMDFA
Considerável interesse tem sido verificado na utilização de sistemas
micelares de duas fases aquosas (SMDFA) para purificar e concentrar
compostos como albumina, bacteriófagos, antibióticos, colesterol oxidase,
lisozima e outras enzimas, vitaminas lipossolúveis e compostos orgânicos
(CHENG-KANG, WEN-DA, 1998; BORDIER, 1982; HOLM et aI., 1986;
NIKAS et aI., 1992; PRYDE, 1986; RAMELMEIER et aI., 1991; SANCHESFERRER et aI., 1994; LlU et aI., 1998; LEE, SU, 1999; SIVARS, TJERNELD,
2000; TANI et aI., 1998; CHIANG, 1999; QUINA, HINZE, 1999; SIRIMANNE
et aI. 1998). Essa técnica tem sido utilizada também para separar
contaminantes com características hidrofóbicas presentes em soluções
enzimáticas. Por exemplo, NÚNEZ-DELlCADO et aI. (1996) utilizaram essa
técnica para reduzir em 92% o teor de compostos fenólicos presentes em
uma solução contendo a enzima tirosinase, sem afetar a sua estrutura. Essa
redução na concentração de fenóis por SMDFA foi suficiente para evitar o
escurecimento da solução enzimática mesmo após vários ciclos de
congelamento e descongelamento, ou após vários meses de estocagem a 20°C.
o primeiro trabalho que apresentou a possibilidade de separar
proteínas por extração em sistemas de duas fases aquosas contendo
agentes tensoativos foi o de BORDIER (1981). Esse autor usou o agente
tensoativo não-iônico Triton X-114 para separar uma mistura de proteínas.
Soluções aquosas de Triton X-114 se separam em duas fases quando a
temperatura é aumentada acima de 20°C. O trabalho desse autor mostrou
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que as proteínas hidrofílicas eram encontradas exclusivamente na fase
pobre em micelas enquanto que as proteínas com caráter hidrofóbico se
encontravam na fase rica em micelas. Em 1984, CLEMETSON et aI.
verificaram que esse método poderia ser aplicado a sistemas complexos,
como aqueles envolvendo células intactas. Nesse mesmo ano, ZHANG e
HAGER concluíram que esse procedimento de purificação poderia ser
aplicado, com sucesso, na purificação de lipases e proteases. QUINA e
HINZE (1999) apontaram que esse processo não é utilizado somente para
separar compostos protéicos, tendo sido introduzido no Japão, em 1976, por
MIURA et aI. na extração e separação de íons metálicos. Posteriormente,
verificou-se que, além de íons metálicos, outros tipos de compostos como
determinadas moléculas orgânicas de baixa massa molar também poderiam
ser purificadas por SMOFA. Como exemplo tem-se a purificação, por
SMOFA, de compostos como estriol, progesterona, B-estradiol e estrona com
recuperações de 90%, 88%, 96% e 96% e fatores de concentração de 26,
29,35 e 35 vezes, respectivamente (SAITOH, HINZE, 1991).
MINUTH et ai. (1996), por sua vez, purificaram a enzima colesterol
oxidase em somente duas etapas, SMOFA seguido de cromatografia de
troca-aniônica, e conseguiram um aumento de pureza de 160 vezes e uma
recuperação total de 80% da enzima. Outros estudos realizados por
MINUTH et aI. (1997) mostraram que a técnica de SMOFA foi mais efetiva
que

alguns

métodos

cromatográficos

em

termos

de

recuperação,

preservação de atividade biológica, simplicidade, custo e, particularmente,
adequação aos processos realizados em larga-escala. Essa técnica pode
também ser uma importante alternativa na purificação de proteínas de
plantas. Segundo SANCHEZ-FERRER et aI. (1994), alguns compostos
presentes em plantas que interferem nas técnicas convencionais de
extração, como fenóis e clorofila, podem ser facilmente removidos por
SMOFA.
Embora os agentes tensoativos, em particular os iônicos, possam se
ligar e desnaturar biomoléculas como as enzimas, existem tensoativos nãocarregados (não-iônicos) que não se ligam de forma intensa a essas
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biomoléculas e, portanto, não as desnaturam (HELENIUS, SIMON, 1972;
MAKINO, 1979; MAKINO et a/., 1973). Desta forma, os sistemas micelares
de duas fases aquosas constituídos por agentes tensoativos não-iônicos
podem proporcionar um ambiente ameno e compatível com biomoléculas.
TERSTAPPEN et a/. (1993) verificaram

que o aumento do

comprimento da cauda hidrofóbica do tensoativo não-iônico, ou da
temperatura, aumenta a partição do tensoativo para a fase rica em micelas
e,

conseqüentemente,

aumenta

também

a

partição

de

proteínas

hidrofóbicas. Esses autores constataram que há uma correlação positiva
entre a hidrofobicidade da proteína e a sua partição para a fase rica em
micelas. BORDIER (1981) verificou que as proteínas hidrofílicas possuem
pouca ou nenhuma interação com tensoativos não-iônicos e que suas
propriedades físico-químicas não são influenciadas pela presença desses
tensoativos. Estudos conduzidos por PRYDE e PHILLlPS (1986) também
mostraram que é possível separar proteínas por SMDFA baseando-se na
hidrofobicidade relativa. Esses autores estudaram a extração das enzimas
dopamina-~-hidroxilase, ATPase e do citocromo b561.
Segundo QUINA e HINZE (1999), a adição de agentes tensoativos
iônicos ao SMDFA em associação com um agente tensoativo não-iônico
presente em maior concentração, pode favorecer a transferência de enzimas
hidrofílicas para a fase micelar, devido às interações eletrostáticas. LlU et a/.
(1998) e SIVARS e TJERNELD (2000) também propõem a mistura de
agentes tensoativos iônicos aos não-iônicos, que atuariam como ligantes de
afinidade, para aumentar a seletividade da extração. Neste sentido, KAMEI
et

ai.

(2002a,

b) demonstraram

recentemente

que

as

interações

eletrostáticas entre proteínas e micelas de cargas opostas podem ser
exploradas para aumentar o rendimento e a seletividade de sistemas
micelares de duas fases aquosas.
Embora os tensoativos iônicos possam se ligar e desnaturar
proteínas, tem sido demonstrado que este efeito é dependente do tipo e
concentração de tensoativo iônico (GELAMO, TABAK, 2000; SEN et a/.,
1981). Desta forma, é possível a criação de micelas mistas, visando um
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incremento no coeficiente de partição de proteínas hidrofílicas, pela adição
de quantidades adequadas de um tensoativo iônico a um tensoativo nãoiônico passível de separação de fases. A quantidade de tensoativo iônico
adicionada deve ser suficientemente alta para causar uma mudança
significativa

no

comportamento

de

partição

da

proteína,

porém

suficientemente baixa para evitar desnaturação severa da proteína (KAMEI
et aI., 2002a,b).
A seletividade na partição de proteínas em sistema micelar de duas
fases aquosas pode ainda ser otimizada pela presença de ligantes de
afinidade no sistema (GUZMAN et aI., 1989; QUINA, HINZE, 1999). Se o
ligante de afinidade por si próprio apresentar uma partição direcionada para
uma das fases do sistema, não é necessária a modificação química para
ligar covalentemente o ligante de afinidade à molécula de tensoativo
(KRONER et aI., 1982). Em outras palavras, um ligante de afinidade que
apresente uma distribuição desigual entre as duas fases de um sistema
micelar de duas fases aquosas, em tese, irá influenciar a partição da
proteína alvo para a mesma fase para a qual ele migra.
1.2. Enzimas
Enzimas são moléculas (ou complexos moleculares) que aceleram
uma reação química por meio da ligação ao(s) reagente(s) em posições e
circunstâncias que aumentem a probabilidade da reação. Até recentemente,
admitia-se

que todos os catalisadores

biológicos

(enzimas) fossem

protéicos. Entretanto, há pouco mais de uma década, foram caracterizadas
certas reações celulares que têm como catalisadores determinadas
moléculas de RNA, as quais apresentam um comportamento semelhante ao
das proteínas enzimáticas obedecendo também à cinética de MichaelisMenten. Seu emprego nas reações metabólicas, entretanto, está restrito a
alguns casos especiais (MARZZOCO, TORRES, 1999). As enzimas
desempenham

um

importante

papel

funcional

em

alimentos

e

medicamentos, assim como em sistemas biológicos. O uso crescente
desses catalisadores em processos industriais deve-se à alta sensibilidade e
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especificidade de suas reações químicas, bem como ao avanço das
pesquisas em genética, somados à tecnologia de processos fermentativos,
na área de produção de enzimas (HALL, 1996). Segundo VITOLO e ROCHE
(1998), a utilização de enzimas em escala industrial é de fundamental
importância, devendo ser analisada, no entanto, a relação custo/benefício.
A atividade cataIítica de uma enzima protéica, deste ponto em diante
denominada somente enzima, provém de uma estrutura terciária precisa,
altamente ordenada, que se justapõe aos grupamentos específicos dos
aminoácidos de tal modo a formar sítios estereoespecíficos de ligações com
o substrato e cofatores. Esta estrutura terciária é mantida principalmente por
um grande número de ligações não covalentes fracas, conferindo à enzima
uma estrutura macromolecular muito delicada (SEGEL, 1979). A atividade
catalítica da enzima depende da integridade da sua conformação molecular
nativa. Esta atividade geralmente se perde caso a enzima seja desnaturada
ou dissociada em sub-unidades (quando possuir estrutura quaternária)
(LEHNINGER et ai., 1995).
A maioria das reações químicas se processa a uma velocidade maior
com a elevação da temperatura. Esse aumento na temperatura proporciona
uma maior energia cinética às moléculas de reagente, ocasionando um
maior número de colisões por unidade de tempo. Porém, no caso de reações
enzimáticas, o excesso de energia cinética pode causar desnaturação da
enzima através do rompimento de sua estrutura terciária, e conseqüente
perda de atividade catalítica (SEGEL, 1979).
Segundo HALL (1996), na maioria dos casos, a solubilidade de uma
enzima é aumentada com o aumento da temperatura desde que esta esteja
situada na faixa de Oa 40-50°C. Porém, acima desse limite de temperatura a
enzima poderá ser desnaturada através da modificação das ligações não
covalentes envolvidas na estabilização das suas estruturas secundária e
terciária, como, por exemplo, pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e
eletrostáticas. Quando as estruturas secundária e terciária de uma proteína
são desnaturadas, os grupos hidrofóbicos interagem entre si e reduzem a
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hidratação da molécula. Essas interações hidrofóbicas levam à agregação,
seguida de coagulação e precipitação.
Em baixas temperaturas pode também ocorrer, em alguns casos, a
desestabilização das proteínas. Isto ocorre quando o principal fator de
estabilização da estrutura terciária de uma enzima ocorre por interações
hidrofóbicas. Esta interação é mais fraca quando submetida a baixas
temperaturas. Pode-se ainda observar que, em alguns casos, baixas
temperaturas

provocam

dissociação

de

subunidades

de

oligômeros

protéicos e desestabilizam a proteína (HALL, 1996).
A quantidade de calor necessária para desnaturar uma enzima varia
de acordo com a molécula. Esse processo depende também do pH, força
iônica do meio e presença de outros componentes como agentes
tensoativos. Por exemplo, em valores de pH extremos, bem como em
valores de pH próximos ao ponto isoelétrico, pl, a quantidade de calor
necessária para desnaturar uma enzima é diminuída. Portanto, como a
estrutura nativa de uma enzima é importante para sua funcionalidade, é
fundamental trabalhar em temperaturas nas quais a mesma apresente-se
estável (HALL, 1996).

1.2.2. A Enzima Glicose-6-Fosfato

Desidrogenase

A enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) (EC 1.1.1.49),
primeira enzima da via das pentoses, catalisa a oxidação de glicose-6fosfato utilizando NADP+ ou NAD+ gerando pentoses para a síntese de
nucleotídeos, assim como NADPH/NADH para utilização em biossínteses
redutivas e proteção contra stress oxidativo (COSGROVE et ai., 1998; OZER
et aI., 2001; ROWLAND et ai., 1994).
Glicose-6-fosfato

+ NAOP+

G6PD

.

6-fosfoglucono-õ-lactona

+ NAOPH + H+

Esta enzima hidrofílica é amplamente encontrada na natureza,
estando presente em quase todos os tecidos animais e microrganismos.
Na

maioria

das espécies, a G6PD apresenta

uma

subunidade

com
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massa molar de 50 - 60 kDa, correspondendo a aproximadamente 500
resíduos de aminoácidos. Esta enzima normalmente aparece na forma de
dímeros ou tetrâmeros (ROWLAND et aI., 1994), sendo que as G6PDs
provenientes de Leuconostoc mesenteroides e Saccharomyces cerevisiae
são dímeros (COHEN, ROSEMEYER, 1969; ZAITZEVA et ai., 1997),
enquanto que a humana constitui em um equilíbrio dímero

-

tetrâmero

(ROWLAND et ai., 1994). O pH ótimo de atividade da enzima G6PD é
aproximadamente 7,8 e o ponto isoelétrico é 4,6 (OUVE, LEVY, 1971;
ISHAQUE et aI. 1974; ROWLAND et ai, 1994; COSGROVE et ai., 1998).
A deficiência

enzimática de G6PD corresponde

a uma das

enzimopatias mais freqüentes em humanos, resultando de mais de 90
mutações genéticas diferentes (CHIM et ai., 2001). Em Hong Kong e no sul

da China, por exemplo, 4 a 6% da população masculina é deficiente em
G6PD. Apesar de ser geralmente assintomática, a deficiência de G6PD pode
levar à anemia hemolítica após exposição a stress oxidativo, ou devido a
certas infecções como hepatite (CHIM et aI., 2001; KRZELJ et ai., 2001).
Desta forma, diversos estudos médicos e bioquímicos envolvendo esta
enzima têm sido realizados (ALTIKAT et aI., 2001; AU et ai., 2000; COBAN
et aI., 2002; ISHIBASHI et aI., 1999).

NADP+
(coenzima)

"
G6P
(substrato)
FIGURA 1.7 - Estrutura da glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) de
L. mesenteroides (dímero). O substrato e a coenzima NADP+ aparecem
ligados a seus sítios específicos (VOUGHTet aI., 2000).
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A G6PD também apresenta grande interesse como reagente analítico,
sendo utilizada em vários ensaios quantitativos incluindo a determinação de
atividade de creatina-quinase para diagnóstico de doenças cardíacas e de
músculo esquelético, medidas de concentração de hexoses, e marcador de
enzimaimunoensaios (LOJUDICE et ai., 2001). Esta enzima pode ser usada
de forma eficiente e precisa para identificar e quantificar moléculas de
glicose liberadas após hidrólise do amido em sucos, mesmo na presença de
pedaços de frutas, pigmentos como antocianinas, elevadas concentrações
de sacarose e outros tipos de polissacarídeos (CHATEL et ai. 1996). Além
disso, a G6PD pode ser empregada para a determinação de glicose em
sistema de reator em fluxo contínuo, pois o NADPH formado pela reação
enzimática pode ser facilmente detectado espectrofotometricamente ou
fluorimetricamente (MORI et aI., 1999; FREY et ai, 1999). Essa enzima pode,
ainda, detectar baixíssimos níveis de estreptavidina e biotina por ensaios de
bioluminescência em reações de hibridização de DNA, sem perda da
atividade enzimática (TEROUANNE et aI. 1989; BALAGUER et ai, 1989).
Como

biossensor,

a

G6PD

pode

monitorar

rapidamente

a

concentração de glicose-6-fosfato no sangue com menor custo e consumo
de tempo do que os métodos tradicionais

como cromatografia

e

espectroscopia. Esse monitoramento é importante porque ele pode refletir
diretamente a atividade relativa da G6PD na via metabólica e tem sido
utilizado por possibilitar o controle de G6PD em eritrócitos humanos e em
células de fígado de ratos (BASSI et aI., 1999).
A purificação industrial da enzima G6PD tem sido feita através de
processos de múltiplas etapas, os quais envolvem técnicas de custo elevado
como

cromatografia

de

afinidade

e

cromatografia

de

troca-iônica

(CHAMPLUVIER, KULA, 1992; CHANG, CHASE, 1996; CHANG et ai., 1995;
MCCREATH et ai., 1995). Portanto, o custo desta enzima como reagente
analítico é alto, o que torna a pesquisa de métodos de purificação de G6PD
mais simples e econômicos bastante interessante.
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diversos estudos bioquímicas envolvendo a UK têm sido realizados, no
sentido de melhor compreender esta enzima e o seu papel fisiológico.

FIGURA 1.8 - Estrutura do domínio catalítico de uroquinase (UK) humana
(KATZ et aI., 2000).

A purificação da UK a partir de urina humana ou cultura de células
renais é bastante difícil, dado que esta enzima aparece em concentrações
muito baixas (1-50 ng/mL). Grande parte dos métodos de purificação
descritos consiste em diversas etapas iniciais de concentração seguidas por
uma série de procedimentos cromatográficos convencionais (CAO et ai.,
1996, TAKAHASHI et aI., 2000). Desta forma, o processamento extensivo
causa inevitavelmente um rendimento global muito baixo, assim como altos
custos de operação (MAlE et aI., 1990). Portanto, a busca de novos
processos de purificação de UK proveniente de fontes naturais que forneçam
melhores rendimentos
considerável.

e alto grau de pureza apresenta

interesse
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Este capítulo apresenta um estudo da partição da enzima glicose-6fosfato desidrogenase (G6PO) em sistema micelar de duas fases aquosas
formado pelo tensoativo não-iônico óxido de n-deciltetraetileno. A partição da
enzima foi realizada em diferentes temperaturas e a curva binodal do
sistema foi determinada. Os resultados obtidos são discutidos, inclusive
teoricamente, e comparados com resultados de partição previamente obtidos
para outras proteínas hidrofílicas.
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2.1. Introdução
Considerável interesse tem sido verificado na utilização de sistemas
micelares de duas fases aquosas para purificar e concentrar compostos
como albumina, bacteriófagos, antibióticos, colesterol oxidase, lisozima,
vitaminas lipossolúveis e compostos orgânicos (CHENG-KANG, WEN-DA,
1998; BORDIER, 1982; HOLM et ai., 1986; NIKAS et aI., 1992; PRYDE,
1986; RAMELMEIER et ai., 1991; SANCHES-FERRER et ai., 1994; LlU et
aI., 1998; LEE, SU, 1999; SIVARS, TJERNELD, 2000; TANI et aI., 1998;
CHIANG, 1999; QUINA, HINZE, 1999; SIRIMANNE et aI. 1998).
o primeiro trabalho que apresentou a possibilidade de extração de
proteínas por sistemas micelares de duas fases aquosas, utilizando-se o
tensoativo não-iônico Triton X-114, foi o de BORDIER (1981). Mais
recentemente, MINUTH et aI. (1996) realizaram a purificação da enzima
colesterol

oxidase em somente

duas etapas,

SMDFA

seguido de

cromatografia de troca-iônica, e conseguiram um aumento de pureza de 160
vezes e uma recuperação total de 80% da enzima.
Os sistemas micelares de duas fases aquosas exploram o fato de que
determinadas soluções micelares, sob condições apropriadas, são capazes
de espontaneamente separar-se em duas fases aquosas, ainda que
imiscíveis, dentre as quais proteínas e outras biomoléculas podem se
distribuir de forma desigual (LlU et aI., 1998). Mais especificamente, uma
solução

aquosa

de tensoativo

não-iônico

é

capaz

de

separar-se

macroscopicamente em duas fases, com o aumento da temperatura,
resultando em uma fase rica em micelas e uma fase pobre em micelas (LlU
et aI., 1996). Ambas as fases contém micelas cilíndricas, as quais podem ser
modeladas como micelas formadas por um corpo cilíndrico terminando em
duas micelas hemisféricas nas extremidades (PUWADA, BLANKSCHTEIN,
1990; ZOELLER et aI., 1997). Entretanto, as micelas presentes na fase rica
em micelas são maiores (mais alongadas) e mais abundantes do que
aquelas presentes na fase pobre em micelas. Esta diferença no ambiente
físico-químico das duas fases consiste na base da utilização destes sistemas
em processos de extração (LlU et aI., 1996).
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Quando comparado ao sistema polimérico de duas fases aquosas
(ABBOTT et aI., 1990, 1991, 1992; ALBERTSSON, 1986), os sistemas
micelares de duas fases aquosas apresentam uma série de características
únicas e desejáveis, incluindo a natureza auto-associativa das micelas que
permite o controle e a otimização da partição através do ajuste das
características

micelares (LlU et aI., 1996). Além disso, no sistema

polimérico de duas fases aquosas, o diâmetro dos poros da rede polimérica
é comparável ao diâmetro da proteína, ou seja, a proteína pode interagir

com a rede polimérica.No caso do sistemamicelarde duas fases aquosas o
diâmetro dos poros da rede micelar (-200-300 A) é significantemente maior
do que o diâmetro de proteínas (-15-70 A) e, portanto, as proteínas
"ignoram" a existência da rede micelar. Desta forma, o estudo das interações
estéricas entre micelas e proteínas torna-se mais simplificado, uma vez que
é possível ignorar a rede micelar, tratando as micelas como entidades
rígidas cujos parâmetros geométricos podem ser determinados. (NIKASet
ai., 1992).
A glicose-6-fosfato desidrogenase

(G6PD) (EC 1.1.1.49) é uma

enzima amplamente encontrada na natureza, estando presente em quase
todos os tecidos animais e microrganismos. Na maioria das espécies, a
G6PD apresenta

uma subunidade

com massa

molar de 50

-

60 kDa,

correspondendo a aproximadamente 500 resíduos de aminoácidos. Esta
enzima

normalmente aparece

na forma de dímeros ou tetrâmeros

(ROWLAND et aI., 1994), sendo que a G6PD proveniente de Leuconostoc
mesenteroides, fonte utilizada no presente estudo, é um dímero (COHEN,
ROSEMEYER 1969). Por ser a primeira enzima da via das pentoses, a
G6PD catalisa a oxidação de glicose-6-fosfato utilizando NADP+ou NAD+
gerando

pentoses

para

a

síntese

de

nucleotídeos,

assim

como

NADPH/NADH para utilização em biossínteses redutivas e proteção contra
stress oxidativo (COSGROVE et aI., 1998; OZER et a/., 2001; ROWLAND et
aI., 1994).
A G6PD apresenta um grande interesse como reagente analítico,

sendo utilizada em vários ensaios quantitativos incluindo a determinação de

_u---
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atividade de creatina-quinase para diagnóstico de doenças cardíacas e de
músculo esquelético, medidas de concentração de hexoses, e marcador de
enzimaimunoensaios (LOJUDICEet aI., 2001)A purificação industrial da enzima G6PD tem sido feita através de
processos de múltiplas etapas, os quais envolvem técnicas de custo elevado
como

cromatografia

de

afinidade

e

cromatografia

de

troca-iônica

(CHAMPLUVIER, KULA, 1992; CHANG, CHASE, 1996; CHANG et aI., 1995;
MCCREATH et aI., 1995). Embora estudos de partição da G6PD em
sistemas polimérieos de duas fases aquosas (visando redução de custos e
simplicidade de processo) tenham sido realizados no passado (ALRED et ai.,
1994; BHIDE et ai., 1995, WANG et aI., 1992), não foram encontrados na
literatura relatos referentes ao estudo da purificação desta enzima utilizandose sistemas mieelares de duas fases aquosas. Portanto, o estudo da
utilização deste tipo de sistema para a purificação de G6PD apresenta-se
como uma nova alternativa a ser explorada em termos de purificação desta
enzima de interesse comercial.
Neste trabalho, a partição da enzima G6PD em sistema micelar de
duas fases aquosas composto pelo tensoativo não-iônico óxido de ndeciltetraetileno (C10E4)foi estudada, teórica e experimentalmente. Para o
tensoativo C1OE4,a fase superior é a rica em micelas e a fase inferior é a
pobre em micelas.

2.2. Materiais e Métodos

2.2.1. Materiais

O tensoativonão-iônicoC1oE4 (lote no. 6011) foi adquirido da empresa
Nikko Chemicals (Tóquio, Japão). A enzima glicose-6-fosfato desidrogenase
de Leueonostoe mesenteroides (lote no. 50K8612), a glicose-6-fosfato (lote
no. 40K7014),

e o fosfato

de ~-nicotinamida

adenina

dinucleotídeo

W-

NADP+, lote no. 80K7046) foram todos obtidos da Sigma (81. Louis, MO).
Todos os outros reagentes

utilizados

foram de grau analítico.

Todas as

soluções foram preparadas em tampão de Mcllvaine pH 7,2, consistindo de
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16,4 mM de fosfato de sódio dibásico e 1,82 mM de ácido cítrico. Foi
utilizada água deionizada por sistema de purificação de água Millipore tipo
Milli-Q (Bedford, MA). Toda a vidraria utilizada nos experimentos foi lavada
em um banho de hidróxido de sódio 1 M em solução alcoólica a 50%,
seguido de um banho de ácido nítrico 1 M, enxaguada abundantemente com
água Milli-Q, e finalmente seca em estufa a 90°C.

2.2.2.

Determinação

da

Concentração

de

Glicose-6-Fosfato

Desidrogenase
A determinação da concentração de G6PD em solução aquosa,
contendo

ou

não

tensoatívo,

foi

baseada

no

ensaio

enzimático

(BERGMEYER, 1983), com algumas modificações devido às condições dos
experimentos de partição. Desta forma, o Tampão Mcllvaine foi utilizado ao
invés de tampão Tris-HCI e a temperatura foi diminuída de 37°C para 15 °c
para prevenir a ocorrência de turbidezlseparação de fases durante a medida
de atividade. A atividade de G6PD foi medida determinando-se a velocidade
de formação de NADPH, o qual absorve em comprimento de onda U.V. a
340 nm (coeficiente de extinção molar E

=6.220

M-1cm-1). Uma unidade de

G6PD (U) foi definida como a quantidade de enzima que catalisa a redução
de

1 f.lmol de NADP+ por minuto, nas condições de ensaio. As

concentrações de cada reagente na cubeta espectrofotométrica foram: 900
f.lL de tampão Mcllvaine pH 7,2, 20 f.lL de solução de glicose-6-fosfato 250
mM, 5 f.lL de solução de NADP+ 131 mM e 20 f.lL de amostra contendo
G6PD a ser determinada. O aumento de absorbância foi acompanhado por
50 segundos, logo após adição da amostra, em aparelho espectrofotômetro
Shimadzu UV-160U.

2.2.3. Avaliação da Estabilidade da G6PD na Presença do Tensoativo
C10~
Antes de se iniciar os estudos de extração, a estabilidade da enzima
G6PD frente ao agente tensoativo utilizado foi avaliada. Para isso, soluções
contendo 0,0068% (p/p) de G6PD foram preparadas a partir de uma solução
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estoque

e incubadas

concentrações

a 15°C

por 6 horas, na presença

de diferentes

de C1OE4.A atividade de cada solução ao final do tempo de

exposição foi determinada

(AG6PD,soI)

e, com base na atividade inicial da

solução (AG6POJ), a recuperação da atividade foi calculada. A concentração
de G6PO foi a mesma utilizada nos ensaios de extração.
Recuperação

Atividade

(%) = AG6PD,SOI
X 100

(2.1)

AG6PD.i

2.2.4. Preparação do Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas
O sistema micelar de duas fases aquosas foi preparado em tubos de
ensaio graduados de 10 mL, pela adição de C1OE4
e G6PO nas quantidades
desejadas em tampão Mcllvaine, resultando em um volume total de 3 mL.
Como o ensaio enzimático para determinação de G6PO é bastante sensível,
a concentração de enzima utilizada foi de apenas 0,0068% (p/p), prevenindo
alterações na curva binodal. Os componentes do sistema foram adicionados
por pesagem, homogeneizados manualmente e equilibrados a 4 °C de modo
a exibir uma única fase límpida e homogênea. Subseqüentemente, as
soluções foram transferidas para um banho de temperatura controlada,
previamente ajustado na temperatura desejada, e mantidas em repouso por
3 horas para obtenção da separação de fases e equilíbrio das mesmas.
Após o repouso, o volume das fases superior e inferior foi medido e
amostras das duas fases foram cuidadosamente retiradas, com auxílio de
seringa e agulha, para análise de atividade enzimática conforme descrito no
Item 2.2.2. Cada experimento de partição da G6PO foi realizado em triplicata
e os respectivos desvios padrões e intervalos de confiança foram calculados.
A Figura 2.1 ilustra o procedimento experimental de extração por sistemas
micelares de duas fases aquosas.
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FIGURA 2.1 - Esquema ilustrando o procedimento experimental de extração
por sistemas micelares de duas fases aquosas: 1 - Tubo de ensaio graduado
contendo todos os componentes do sistema: tampão, tensoativo e enzima
(sistema monofásico); 2 - Incubação do tubo contendo os componentes na
temperatura desejada (variação de :1::0,03
°C) por um período de 3 horas; 3 Tubo após a separação de fases (sistema bifásico) e coleta de fases com
auxilio de seringa e agulha; 4 - Amostras das fases superior (4a) e inferior
(4b) para determinações posteriores de atividade enzimáticao

2.2.5. Construção da Curva Binodal para o Sistema C10EJTampão
Para compreender melhor o comportamento da G6PD no sistema
micelar de duas fases aquosas e para poder implementar o modelo teórico
proposto por NIKAS et aI. (1992) que descreve interações do tipo volume de
exclusão, é necessário conhecer a concentração de tensoativo não-iônico
em cada uma das fases do sistema. Portanto, a curva binodal para o sistema
C10E,Jtampãofoi determinada.
A curva binodal de solução aquosa tamponada de C1QE4foi
determinada de acordo com o método do "ponto de névoa" descrito por
BLANKSCHTEIN et ai. (1986). Este método consiste em, visualmente,
identificar a temperatura, Tnév08,na qual soluções com concentrações

conhecidas de tensoativo tornam-se turvas a medida que se aumenta a
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temperatura. Soluções contendo diferentes concentrações de C1OE4foram
colocadas em um banho transparente termorregulável. Inicialmente cada
solução foi resfriada a uma temperatura suficientemente baixa (- 15°C) para
que o sistema apresentasse uma única fase, clara e homogênea. A partir
desse ponto, a temperatura foi lentamente aumentada (de 0,01 em 0,01 °C)
até que a solução se tornasse turva Durante o processo, as soluções foram
mantidas

sob agitação

utilizando-se

barras

magnéticas

e

agitador

magnético. Esse procedimento foi realizado em triplicata para cada valor de
concentração e o ponto de névoa definido como a média dos três valores de
temperatura determinados. A curva binodal foi obtida traçando-se os valores
de Tnévoa
em função da concentração do tensoativo.

2.3. Teoria de Partição de Proteínas Hidrofilicas Baseada em Interações
por Volume de Exclusão
O comportamento de uma proteína em um sistema de duas fases
aquosas pode ser caracterizado pelo coeficiente de partição, Kp, definido a
seguir:
Cp,t

Kp=C

(2.2)

p,b

em que Cp,t e Cp.b são as concentrações

de proteína nas fases superior

(top - t) e inferior (bottom - b), respectivamente.
Proteínas
tensoativos

hidrofílicas

são capazes de se ligar cooperativamente

iônicos, resultando em alterações conformacionais

até mesmo desnaturação

completa,

dependendo

proteína e da quantidade e tipo de tensoativo
GODDARD,

ANANTHAPADMANABHAN,

da proteína e

das características

(CARDAMONE

1993). Por outro

a

da

et aI., 1994;
lado, existem

evidências consideráveis de que proteínas hidrofílicas, como via de regra,
praticamente não se ligam a tensoativos não-iônicos e, portanto, não sofrem
desnaturação e nem são incorporadas nas micelas desses tensoativos
(GODDARD, ANANTHAPADMANABHAN, 1993). Com base nisto, os
tensoativos não-iônicos são preferidos em relação às outras classes de
tensoativos (iônicos, zwiteriônicos)

para utilização em sistemas micelares de
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duas fases aquosas. NIKAS et aI. (1992) apresentaram uma formulação
teórica para descrever e estimar a partição de proteínas hidrossolúveis em
sistemas micelares de duas fases aquosas contendo micelas cilíndricas e
não-carregadas. De acordo com esta teoria, assume-se que partição de
proteínas hidrofílicas é governada primariamente por interações repulsivas
estéricas, do tipo "volume de exclusão" (EV). Apesar da diferença de
tamanho das micelas e de densidade de micelas entre as duas fases do
sistema, o coeficiente de partição micela/água em cada uma das fases do
sistema de duas fases aquosas é o mesmo, devido ao fato de as proteínas
hidrofílicas praticamente não interagirem com as micelas não-carregadas.
Para aplicação da teoria, os ensaios de partição são realizados em
concentrações diluídas de proteínas (até aproximadamente 0,5 g/L). Desta
forma, a separação de fases da solução micelar praticamente não sofre
alterações pela presença da proteína. Esta observação explica o fato de
que, como uma primeira aproximação, o efeito da proteína na forma,
tamanho e distribuição de tamanho das micelas, bem como as interações
proteína-proteína, são ignorados no cálculo de Kp.Além disso, as proteínas
(hidrofílicas) são tratadas como esferas rígidas. As soluções micelares que
constituem as duas fases coexistentes são modeladas sob condições de
idealidade com relação ao solvente, no que diz respeito às micelas. Nestas
condições, as interações atrativas (do tipo van der Waals) e as de volume de
exclusão existentes entre as micelas de tensoativo não-iônico cancelam-se
entre si. Portanto, as interações

atrativas intermicelares

são ignoradas

assume-se que as micelas cilíndricas sejam interpenetráveis
e que interajam

somente

com proteínas

estérico de volume de exclusão.
potencial eletrostático

adjacentes,

e

e polidispersas,

através

de efeito

O efeito da existência de uma diferença de

na interface do sistema (devido à presença dos sais

do tampão) também não é considerado,

pois acredita-se

que o efeito de

volume de exclusão seja dominante sobre qualquer outro efeito. Considerase ainda no modelo que os monômeros em solução não exercem nenhum
efeito significativo na partição das proteínas, pois estão presentes em baixas
concentrações

e a concentração

é aproximadamente

a mesma nas duas
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fases. Com base nestas aproximações, o coeficiente de partição de

proteínas hidrofílicas em sistemas micelares não-iônicos de duas fases
aquosas foi modelado e a seguinte equação foi obtida (KAMEI et a1.,2002b;
LUE, BLANKSCHTEIN, 1996; NIKAS et aI., 1992):

K%V = exp [ -

(ç6,

- ç6b)(1 +

(2.3)

:: J]

em que 1>te r/JfJ
são as frações volumétricas de tensoativo nas fases superior
e inferior, respectivamente,

Rp é o raio hidrodinâmico

raio da sessão transversal

da proteína e Ro é o

de cada micela cilíndrica.

De acordo com a

equação (3.3), a partição de proteínas hidrofílicas em sistemas micelares de

duas fases aquosas é governada primariamente por interações estéricas
repulsivas do tipo volume de exclusão (EV), as quais direcionam a proteína
preferencialmente para a fase pobre em micelas, na qual a mesma encontra
um maior volume livre (LUE, BLANKSCHTEIN, 1996). O raio hidrodinâmico
da G6PD, calculado com base nas dimensões de seu cristal isomorfo
(ROWLAND et aI. 1994), é de 68 A. O raio da sessão transversal das
micelas de C1QE4foi estimado em 21 A, baseando-se no modelo molecular
de micelização desenvolvido por PUWADA, BLANKSCHTEIN (1990). O
valor de (1)t -

l/>b)

pode ser obtido a partir da curva binodal, uma vez que

ambas as fases apresentam massa específica de aproximadamente 1 g/mL
e, portanto, as frações de massa podem ser aproximadas como frações
volumétricas.

2.4. Resultados e Discussão

2.4.1. Curva Binodal para o Sistema C10EJTampão
Para compreender

melhor o comportamento

da G6PD no sistema

micelar de duas fases aquosas a curva biondal foi determinada.
representa
tensoativo,

o limite, em função
no

qual

a

solução

da temperatura
micelar

se

Esta curva

e da concentração
separa

em

duas

de

fases
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apresentam um certo grau de polidispersão no polímero de óxido de etileno
que constitui a parte polar da molécula. A presença

de impurezas

provenientes da síntese do tensoativo também pode causar pequenas
diferenças nos valores dos pontos de névoa, porém o perfil da curva
permanece sempre constante para um dado tensoativo. Considerando-se
que a curva binodal para este sistema apresenta concavidade para cima, o
ponto mínimo é denominado "ponto crítico inferior",sendo caracterizado pela
temperatura crítica (Te) e pela concentração crítica de agente tensoativo (Xc).
Para uma dada temperatura, uma linha de amarração (fie-fine) pode ser
traçada no diagrama de fases, como esquematizado na Figura 2.2 pela linha
tracejada em vermelho. Para esta temperatura, qualquer solução de C1QE4
cuja concentração corresponda a um ponto na linha de amarração apresenta
separação de fases resultando em uma fase superior de composição Ct (%
p/p) e uma fase inferior de composição Cb (% p/p). O que difere de acordo
com a concentração inicial de tenso ativo adicionada ao sistema é o volume
de cada fase. Como ambas as fases apresentam massa específica de

aproximadamente 1 g/mL, as porcentagens de C1QE4em massa são
aproximadamente iguais às porcentagens volumétricas. Portanto, o valor de
(rPt-

f/Jb)

corresponde ao comprimento da linha de amarração dividido por 100

(para conversão de porcentagem em fração volumétrica), ou seja,

(rPt

-

f/Jb)

=

(Ct - Cb)/100.
A linha de amarração pode ser caracterizada pela razão volumétrica
entre as fases (R

= VNb) ,

sendo que o segmento de reta da linha de

amarração que une os pontos referentes à concentração inicial da solução e
a concentração da fase inferior é proporcional ao volume da fase superior
(Vt), e o segmento de reta da linha de amarração que une os pontos
referentes à concentração inicial da solução e a concentração da fase
superior é proporcional ao volume da fase inferior ( Vb).
De acordo com a teoria de partição de proteínas em sistemas
micelares não-iônicos de duas fases aquosas e com a análise do diagrama
de fases apresentado na Figura 2.2, para uma dada proteína hidrofílica (Rp
constante) e um dado tensoativo (R o constante), o aumento da temperatura
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Portanto, pode-se concluir que o tensoativo não-iônico C10E4é ameno
à G6PD, não apresentando um alto grau de ligação na proteína, e que a
técnica de extração por sistema micelar não-iônico de duas fases aquosas é
adequada para a G6PD. Além disto, o fato de a G6PD praticamente não se
ligar ao tensoativo C1oE4é importante para aplicação do modelo teórico
apresentado, uma vez que o mesmo só considera interações do tipo volume
de exclusão entre proteínas e micelas.
2.4.3. Partição da G6PD no Sistema C10EJTampão
A partição da G6PD em sistema C1OEJtampão foi estudada para
diferentes temperaturas e concentrações de tensoativo. Na Figura 2.4, o
sistema

C1OEJtampão obtido é

apresentado,

podendo-se

observar

claramente a presença de duas fases aquosas transparentes, imiscíveis,
separadas por uma interface.

'~1
! u
~

..

'111
.fi
11
.
1(1 l1li

I

,:111.. ,1iiG
111

I

a

',,'

."

I

FIGURA 2.4 - Ilustração do sistema micelar C10EJtampão de duas fases
aquosas obtido.
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Os resultados de coeficiente de partição (KG6PO)e balanço de
na Tabela 2.1, sendo o

atividade (BAG6PO)obtidos estão apresentados
balanço de atividade definido a seguir:
BAG6PD --

c G6PO,tVt +C G6PO,bVb

x

1OOo~10

(3.11 )

CG6POI V,

em que CGbPO,t,CG6PO,be CG6PO.ireferem-se

às concentrações

de G6PO

nas fases superior, inferior, e na solução estoque de enzima inicialmente
adicionada

ao sistema, respectivamente.

Vt, Vb e Vi são os volumes das

fases superior, inferior, e da solução estoque de G6PD inicialmente
adicionada ao sistema, respectivamente.
TABELA2.1 - Resultados experimentais da partição da G6PD em sistema
C1QEJtampão, para diferentes temperaturas e concentrações de tensoativo
C1QE4.KG6PO
corresponde ao coeficiente de partição, BAG6PO
corresponde ao
balanço de atividade e R corresponde à razão volumétrica entre as fases. Os
erros apresentados correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos
valores obtidos.
1

[C10Ed
(% p/p)
2,50

T
(OC)
19,5

R
( VtlVb)
0,76

2

3,60

20,0

1,00

0,36 :t 0,00

104 :t 4

3

3.25

20,4

0,60

0,33 :t 0,01

108 :t 7

4

3.00

21,5

0,35

0,20:t

101 :t 6

5

5.00

22,0

0,60

0,10:t0,01

EXPERIMENTO

KG6PD

0,53:t

0,04

0,04

BAG6PD
(%)
97 :t 9

101 :t 2

De acordo com a Tabela 2.1, os resultados de balanço de atividade
(BAG6PO)foram de aproximadamente 100% para todos os experimentos
realizados, portanto reafirmado que a G6PD apresenta-se

estável nos

sistemas de duas fases aquosas contendo o tensoativo C1QE4,sem perda
significativa de atividade. Esta observação confirma a aplicabilidade desta
técnica para a extração da G6PD. Como era previsto, o valor de KG6PO
para

todas as condições testadas foi inferiora 1, pois a enzima é hidrofílicae,
portanto não é atraída hidrofobicamente para a fase superior, rica em
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micelas não-carregadas. Ao contrário, a enzima migra preferencialmente
para a fase inferior, pobre em micelas, onde existe um maior volume

disponível. Os resultadosde KG6PO mostramainda que, com o aumentoda
temperatura do sistema ocorre uma diminuição no valor de KG6POobtido.
Para se comparar os resultados experimentais de KG6POapresentados
na Tabela 2.1 com o modelo matemático proposto por NIKAS et aI. (1992)

(Eq. 2.3) é necessário conhecer o valor de

(l/Jt

-

rfJb)

para cada experimento

realizado. Como explicado no Item 2.4.1, o valor de (l/Jt- rfJb)pode ser obtido
a partir da curva binodal, uma vez que a temperatura de separação de fases

é conhecida. A Tabela 2.2 apresenta os valores de concentração de C1QE4
resultantes nas fases superior e inferior de cada experimento, obtidos com
base na curva binodal para o sistema C1OEJtampão, e os respectivos
valores de (l/Jt-

ifJb) calculados.

TABELA 2.2 - Valores de concentração de C1oE4 resultantes nas fases
superior (Ct) e inferior (Ct) de cada experimento, obtidos com base na curva
binodal para o sistema C10EJtampão, e os respectivos valores de (l/Jt- <fJb)

calculados.

l/Jt

e rfJbcorrespondem às frações volumétricas de tensoativo nas

fases superior e inferior, respectivamente.
Ct
[C1oEtJ
T
EX
(0J0p/p)
PERIMENTO
(0J0p/p)
(OC)
5,2
1
2,50
19,5

Cb
(0J0p/p)
0,70

( tA- f/lt,)

0,046

2

3,60

20,0

7,0

0,40

0,066

3

3,25

20,4

8,0

0,15

0,079

4

3,00

21,5

10,0

0,10

0,105

5

5,00

22,0

12,0

0,20

0,118

Como pode ser observadona Tabela 2.2, o valor de (l/Jt-

rfJb)aumenta

com o aumento da temperatura de extração. Este efeito pode ser mais bem
visualizado

analisando-se

a curva binodal apresentada

na Figura 2.2. Os

valores de (r/>t - rPb)obtidosforam utilizadospara calcular os coeficientesde
partição aplicando-se

a teoria de volume de exclusão apresentada no Item
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2.3. A Figura 2.5 apresenta a comparação entre os valores de KG6PD
obtidos
experimentalmente e os obtidos com base na teoria.
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0,15

0,2

(t/Jt - t/Jb)
FIGURA 2.5 - Comparação entre os valores de KG6PDobtidos
experimentalmente no sistema C1OEJtampão (.) e os estimados pela teoria

(-),

em função do volume de exclusão

(tA

- t/Jb).As barras de erro

correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos
experimentalmente.

As curvas apresentadas na Figura 2.5 mostram uma boa correlação
quantitativa entre os coeficientes de partição estimados pela teoria e os
obtidos experimentalmente. Um dos fatores que pode ter influenciado na
diferença entre os valores teóricos obtidos a partir do modelo e os valores
experimentais atribui-se ao fato de que a G6PD é uma proteína globular,
porém com formato elipsoidal (ROWLANO et ai. 1994), sendo que no
modelo as proteínas são aproximadas como esferas rígidas. Além disso,
outras simplificações são feitas para facilitar o tratamento matemático. Desta
forma, as interações proteína-proteína, as interações micela-micela e a
diferença de potencial eletrostático presente na interface do sistema são
ignorados.
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A expulsão da G6PD da fase superior (rica em micelas), refletida pela
diminuição do valor de KG6PO,está relacionada ao aumento da diferença de
fração volumétrica de tensoativo entre as fases superior e inferior (rA - r/>b).
Portanto, quanto menor o espaço disponível na fase superior, menor o valor
de KG6PO.

LlU et aI. (1995) estudaram a extração de diversas proteínas (citocromo
c, ovalbumina, albumina de soro bovino - BSA e catalase) em diferentes
temperaturas e também obtiveram boa correlação entre os valores de
coeficiente de partição obtidos teórica e experimentalmente. Comparando-se
os valores de KG6PO apresentados na Tabela 2.1 com os dados obtidos por
esses autores verifica-se que, para uma dada temperatura (valor de (rAfixo),

o coeficiente

de partição

aumenta. Desta forma, para (rA-

diminui
r/>b)=

conforme

o tamanho

r/>b)

da proteína

0,10 a G6PD,cujo raio hidrodinâmico

é o maior (Rp = 68 A), apresentou o menor coeficiente de partição, seguida
da catalase (Rp = 52 A), BSA (Rp = 36 A), ovalbumina (Rp = 29 A) e por fim o
citocromo c (Rp = 19 A) com o maior coeficiente

de partição obtido. Esta

tendência está de acordo com a teoria do volume de exclusão, pois para um
dado valor de (rA -

r/>b),

proteínas maiores são mais excluídas para a fase

inferior, pobre em micelas, do que proteínas menores. É importante ter em
mente que o valor de Ro é fixo para um determinado sistema (ver Eq. 2.3). A
Figura 2.6 mostra a variação de Kp em função de RP'Ro para um efeito de

volume de exclusão (ch- r/>b)constante, obtida teórica e experimentalmente
com base nos resultados apresentados por LlU et aI. (1995) e nos resultados
obtidos para a G6PD.
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FIGURA2.6 Variação do valor de Kp em função de R,JRo em sistema
C1OEJtampão, calculada de acordo com o modelo teórico. Rp é o raio

hidrodinâmicoda proteína, Ro = 21A é o raio da seção transversal das

micelas. O valor de (f/Jt - t/Jb) foi fixo em 0,10. Os diversos símbolos
correspondem aos valores de Kp obtidos experimentalmente para as
seguintes proteínas: citocromoc (., Rp = 19 A), ovalbumina (.., Rp = 29 A),
aSA (e, Rp = 36 A), catalase (', Rp = 52 A), G6PD (., Rp= 68 A).

Considerando os resultados obtidos nesse trabalho e os encontrados
na literatura (UU et ai., 1995, 1996), pode-se afirmar que o modelo proposto
apresenta uma razoável aproximação no cálculo de coeficiente de partição
de proteínas hidrofílicas em sistemas micelares não-iônicos de duas fases
aquosas, auxiliando no estudo e otimização deste processo.

2.5. Conclusões
A partição da enzima G6PD em sistema micelar de duas fases
aquosas formado pelo tensoativo não-iônico C1OE4foi estudada. O sistema
mostrou-se adequado para a G6PD, não sendo observado efeito de
desnaturação da enzima. Em todos os experimentos realizados, a G6PD foi
recuperada preferencialmente na fase inferior do sistema C10EJtampão, na
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qual existe um volume maior disponível, sendo excluída da fase superior,
concentrada em micelas. Este fato pode ser comprovado pelos valores de
coeficiente de partição inferiores a 1. Observou-se ainda que a expulsão da
G6PO da fase superior (rica em micelas), refletida pela diminuição do valor
de KG6PD,está relacionada ao aumento da diferença de fração volumétrica

de tensoativo entre as fases superior e inferior (ch- r)b).Como esta diferença
aumenta com o aumento da temperatura,

o valor de KG6PDdiminui com o

aumento da temperatura.
A teoria

baseada

em

interações

do tipo

volume

de exclusão,

recentemente desenvolvida por NIKAS et aI. (1992), foi utilizada para estimar
o coeficiente

aquosas

de partição

C1OEJtampão.

apresentaram

de

Os

G6PD

valores

uma boa correlação

experimentalmente,
direcionamento

demonstrando

em

de

sistema

de duas fases

KG6PO estimados

quantitativa
a

micelar

pela

com os valores

aplicabilidade

da

teoria
obtidos

teoria

no

de estratégias de purificação de proteínas.

Concluindo, o sistema micelar não-iônico de duas fases aquosas
ser considerado

pode

adequado para a purificação da enzima G6PO. Apesar de

os valores de coeficiente

de partição obtidos serem inferiores

a 1, esta

técnica apresenta-se promissora para a purificação de G6PO. Porém,
estudos referentes à partição desta enzima em sistemas micelares mistos
contendo tensoativos iônicos, ou ainda sistemas micelares contendo ligantes
de afinidade
possibilidade

devem

ser conduzidos

com o intuito

de melhores resultados na partição.

de se investigar

a
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Este capítulo apresenta um estudo da partição da enzima glicose-6fosfato

desidrogenase

(G6PO)

em

sistema

micelar

misto

(não-

iônico!catiônico) de duas fases aquosas. Foram estudados sistemas
formados pelo tensoativo não-iônico óxido de n-deciltetraetileno (C1QE4)
adicionado

de

um

tensoativo

catiônico

do

tipo

brometo

de

alquiltrimetilamônio (CnTAB, n = 8, 10 e 12). A partição da enzima foi
realizada nos três sistemas, em diferentes concentrações de tensoativo
catiônico, sendo que a curva binodal de cada sistema, em temperatura fixa,
foi

determinada.

Os

resultados

obtidos

são

discutidos,

inclusive

teoricamente, e comparados com resultados de partição obtidos em sistema
micelar não-iônico de duas fases aquosas.
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3.1. Introdução
A enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) (EC 1.1.1.49),
primeira enzima da via das pentoses, catalisa a oxidação de glicose-6fosfato utilizando NADP+ ou NAD+ gerando pentoses para a síntese de
nucleotídeos, assim como NADPH/NADH para utilização em biossínteses
redutivas e proteção contra stress oxidativo (COSGROVE et aI., 1998; OZER
etal., 2001; ROWLAND etal., 1994).
Esta enzima hidrofílica é amplamente encontrada na natureza,
estando presente em quase todos os tecidos animais e microrganismos. Na
maioria das espécies, a G6PD apresenta uma subunidade com massa molar
de 50 - 60 kDa, correspondendo a aproximadamente 500 resíduos de
aminoácidos. Esta enzima normalmente aparece na forma de dímeros ou
tetrâmeros (ROWLAND et aI., 1994), sendo que a G6PD proveniente de
Leuconostoc mesenteroides, fonte utilizada no presente estudo, é um dímero
(COHEN, ROSEMEYER, 1969).
A

deficiência

enzimática

de G6PD corresponde

a uma das

enzimopatias mais freqüentes em humanos, resultando de mais de 90
mutações genéticas diferentes (CHIM et aI., 2001). Apesar de ser
geralmente assintomática, a deficiência de G6PD pode levar à anemia
hemoIítica após exposição a stress oxidativo, ou devido a certas infecções
como hepatite (CHIM et aI., 2001; KRZELJ et aI., 2001). Desta forma,
diversos estudos médicos e bioquímicos envolvendo esta enzima têm sido
realizados (ALTIKAT et aI., 2001; AU et aI., 2000; COBAN et aI., 2002;
ISHIBASHI et aI., 1999).
A G6PD também apresenta grande interesse como reagente analítico,
sendo utilizada em vários ensaios quantitativos incluindo a determinação de
atividade de creatina-quinase para diagnóstico de doenças cardíacas e de
músculo esquelético, medidas de concentração de hexoses, e marcador de
enzimaimunoensaios (LOJUDICE et aI., 2001). Como biossensor, a G6PD
pode monitorar rapidamente a concentração de glicose-6-fosfato no sangue
com menor custo e consumo de tempo do que os métodos tradicionais como
cromatografia e espectroscopia (BASSI et aI, 1999).
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A purificação industrial da enzima G6PD tem sido feita através de
processos de múltiplas etapas, os quais envolvem técnicas de custo elevado
como

cromatografia

de

afinidade

e

cromatografia

de

troca-iônica

(CHAMPLUVIER, KULA, 1992; CHANG, CHASE, 1996; CHANG et ai., 1995;
MCCREATH et a/., 1995). Portanto, o custo desta enzima como reagente
analítico é alto, o que torna a pesquisa de métodos de purificação de G6PD
mais simples e econômicos bastante interessante.
A

extração líquido-líquido

promissora

no

campo

de

tem sido considerada

purificação

de

proteínas,

uma técnica
sendo

que

biosseparações têm sido conduzidas em diferentes tipos de sistemas de
duas fases aquosas compostos por fluidos complexos (ALBERTSSON,
1956; BORDIER, 1982; JOHANSSON et ai., 1996, 1999; KAMEI et ai.,
2002a; SIVARS, TJERNELD, 2000; SIVARS et ai., 2000). Particularmente,
os sistemas micelares de duas fases aquosas exploram o fato de que
determinadas soluções micelares, sob condições apropriadas, são capazes
de espontaneamente separar-se em duas fases aquosas, ainda que
imiscíveis, dentre as quais proteínas e outras biomoléculas podem se
distribuir de forma desigual (LlU et a/., 1998).
Uma solução aquosa do tensoativo óxido de n-decil tetraetileno
(ClOE4),por exemplo, é capaz de separar-se macroscopicamente em duas
fases, com o aumento da temperatura, resultando em uma fase rica em
micelas e uma fase pobre em micelas. Como a concentração de C10E4em
ambas as fases excede a concentração micelar crítica (CMC), micelas estão
presentes tanto na fase superior quanto na fase inferior (LlU et ai., 1996).
Mais especificamente, ambas as fases contêm micelas cilíndricas, as quais
podem ser modeladas como micelas formadas por um corpo cilíndrico
terminando em duas micelas hemisféricas nas extremidades (PUWADA,
BLANKSCHTEIN, 1990; ZOELLER et a/., 1997). Entretanto, as micelas de
ClOE4 presentes na fase superior são maiores (mais alongadas) e mais
abundantes do que as micelas de ClOE4presentes na fase inferior. Esta
diferença no ambiente físico-químico das duas fases consiste na base da
utilização destes sistemas em processos de extração (LlU et ai., 1996).
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Quando comparado ao extensivamente estudado sistema polimérico
de duas fases aquosas (ABBOTT et a/., 1990, 1991, 1992; ALBERTSSON,
1986), os sistemas micelares de duas fases aquosas apresentam uma série
de características únicas e desejáveis, incluindo a natureza auto-associativa
das micelas, que permite o controle e a otimização da partição através do
ajuste das características micelares, e a capacidade das micelas de
oferecerem simultaneamente ambientes hidrofílico e hidrofóbico aos solutos,
permitindo maior seletividade na partição de acordo com a hidrofobicidade
da biomolécula (LlU et a/., 1996). Além disso, a partição pode se tornar
ainda mais seletiva através da utilização de micelas mistas compostas de
tensoativos

carregados ou tensoativos do tipo ligante de afinidade,

misturados com tensoativos não-iônicos (LEE, SU, 1999; SAITOH, HINZE,
1995; SIVARS et ai., 2000).

Neste sentido, KAMEI et ai. (2002a,b)

recentemente demonstraram que atrações eletrostáticas entre proteínas
carregadas e micelas mistas de carga oposta podem ser exploradas para
aumentar o rendimento e a seletividade de sistemas micelares mistos
compostos de tensoativos não-iônico e aniônico.
Embora os tensoativos iônicos possam se ligar a proteínas e causar
desnaturação das mesmas, tem sido demonstrado que este efeito é
dependente do tipo e concentração de tensoativo iônico (GELAMO, TABAK,
2000; SEN et a/., 1981). Desta forma, é possível a criação de micelas
mistas, visando a um incremento no coeficiente de partição de proteínas
hidrofílicas, pela adição de quantidades adequadas de um tensoativo iônico
a um tensoativo não-iônico passível de separação de fases. A quantidade de
tensoativo iônico adicionada deve ser suficientemente alta para causar uma
mudança significativa no comportamento de partição da proteína, porém
suficientemente baixa para evitar desnaturação severa da proteína (KAMEI
et a/., 2002a,b).
Neste trabalho, a partição da enzima G6PD em sistemas micelares
mistos de duas fases aquosas compostos pelo tensoativo não-iônico óxido
de n-deciltetraetileno (C1OE4)e pelo tensoativo catiônico brometo de
alquiltrimetilamônio (CnTAB, n = 8, 10 e 12) foi estudada, teórica e
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experimentalmente. Semelhantemente ao sistema micelar não-iônico de
duas

fases

aquosas

(C1OEJtampão), o

sistema

micelar

misto

(C1OEJCnTAB/tampão)apresenta uma única fase micelar, homogênea, que
pode se separar em uma fase superior, rica em micelas, e uma fase inferior,
pobre em micelas, com o aumento da temperatura. Porém, todas as micelas
presentes no sistema C10EJCnTAB/tampãosão micelas mistas, compostas

tanto pelo tensoativo C1oE4quanto pelo tensoativo CnTAB(n =8, 10 ou 12)
(KAMEIet al., 2002a). Essas micelas mistas (C1OEJCnTAB)positivamente
carregadas devem influenciar o perfil de partição da qualquer proteína
carregada. Especificamente, a enzima G6PD que possui uma carga global
negativa em pH neutro deve ser atraída eletrostaticamente para a fase
superior,

rica em micelas

mistas

positivamente

carregadas,

como

esquematizado na Figura 3.1.

o

~I~~

0.0

- G6PD

negativamente

carregada

~ - C1oE4
0~i'Q~

~--CnTAB (o = 8,10 ou 12) - carga positiva

~t~t !JI ;&~~

,

J9
O

O

;J&~

FIGURA 3.1 - Representação esquemática do comportamento esperado
para a G6PO em sistemas micelares mistos (não-iônico/catiônico) de duas
fases aquosas. A enzima com carga global negativa em pH neutro deve ser
atraída eletrostaticamente para a fase superior, rica em micelas mistas
positivamente carregadas.
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3.2. Materiais e Métodos
3.2.1. Materiais
O tensoativo não-iônico óxido de n-deciltetraetileno (C10E4,lote no.
6011) foi adquirido da Nikko Chemicals (Tóquio, Japão). Os tensoativos
catiônicos brometo de n-octiltrimetilamônio (CaTAB, lote no. OGK01) e
brometo de n-deciltrimetilamônio (C1oTAB,lote no. OG101)foram obtidos da
TCI-America

(Portland, OR). O tensoativo catiônico

brometo de n-

dodeciltrimetilamônio (C12TAB,lote no. 63H0519), a enzima glicose-6-fosfato
desidrogenase de Leuconostoc mesenteroides (lote no. 50K8612), a glicose6-fosfato (lote no. 40K7014), e o fosfato de j3-nicotinamida adenina
dinucleotídeo (j3-NADP+,lote no. 80K7046) foram todos obtidos da Sigma
(St. Louis, MO). Todos os outros reagentes utilizados foram de grau
analítico. Todas as soluções foram preparadas em tampão de Mcllvaine pH
7,2, consistindo de 16,4 mM de fosfato de sódio dibásico e 1,82 mM de ácido
cítrico. Foi utilizada água deionizada por sistema de purificação de água
Millipore

tipo Milli-Q

(Bedford, MA). Toda

a vidraria

utilizada

nos

experimentos foi lavada em um banho de hidróxido de sódio 1 M em solução
alcoólica a 50%, seguido de um banho de ácido nítrico 1 M, enxaguada
abundantemente com água Milli-Q, e finalmente seca em estufa a 90°C.

3.2.2.
Determinação
Desidrogenase

I

da

Concentração

de

Glicose-6-Fosfato

A determinação da concentração de G6PD em solução aquosa,
contendo ou não tensoativos, foi baseada no ensaio enzimático

I

(BERGMEYER, 1983), com algumas modificações devido às condições dos
experimentos de partição. Desta forma, o Tampão Mcllvaine foi utilizado ao

I

invés de tampão Tris-HCI e a temperatura foi diminuída de 37°C para 15 °c
I

I

para prevenir a ocorrência de turbidezlseparação durante a medida de
atividade. A concentração de G6PO foi considerada proporcional à atividade
enzimática, medida determinando-se a velocidade de formação de NADPH,

o qual absorve em comprimento

de onda U.V. a 340 nm (coeficiente

de
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extinção molar E

= 6.220
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M-1cm-1).Uma unidade de G6PO (U) foi definida

como a quantidade de enzima que catalisa a redução de 1 ~mol de NAOP+
por minuto, nas condições de ensaio. As concentrações de cada reagente na
cubeta espectrofotométrica foram: 900 ~L de tampão Mcllvaine pH 7,2, 20
~L de solução de glicose-6-fosfato 250 mM, 5 ~L de solução de NAOP+131
mM e 20 ~L de amostra contendo G6PO a ser determinada. O aumento de
absorbância foi acompanhado por 50 segundos, logo após adição da
amostra, em aparelho espectrofotômetro Shimadzu UV-160U.

3.2.3. Determinação da Concentração de Tensoativo Catiônico
A concentração de tensoativo catiônico em cada uma das duas fases
micelares foi determinada com base na metodologia de titulação de duas
fases descrita por TSUBOUCHI et aI. (1981). Entretanto, ao invés de solução
tampão de fosfato pH 6,0 presente no protocolo original, utilizou-se tampão
Mcllvaine pH 6,0 dado que este tampão foi utilizado nos ensaios de partição.
Em um frasco Erlenmeyer de 200mL colocaram-se 5mL de solução tampão,
2 gotas do indicador éster etílico de tetrabromofenolftaleína (solução a 0,2%
em etanol) e 1 mL de 1,2-dicloroetano. Em seguida, adicionou-se a amostra
contendo o tensoativo catiônico (0,1 a 0,8 mL, dependendo da concentração
aproximada de tensoativo presente na amostra). A mistura foi titulada
utilizando-se solução de tetrafenilborato de sódio 10 mM, sob agitação
manual contínua de forma a garantir o equilíbrio entre as fases orgânica
(1,2-dicloroetano) e aquosa.
Na

ausência

do

titulante

tetrafenilborato,

o

indicador

tetrabromofenolftaleína forma um par iônico com o tensoativo catiônico
ionizado. Neste complexo, o indicador encontra-se na forma dissociada e
absorve luz em Àmáx= 610 nm (azul). No decorrer da titulação, o
tetrafenilborato adicionado vai complexando com o tensoativo catiônico,
sendo que o indicador retoma à sua forma não-dissociada. Ao fim da
titulação, quando todo o indicador encontra-se não dissociado, a coloração
da fase orgânica muda de azul céu para um amarelo pálido (Àmáx= 410 nm).

55

1/1- Partição da G6PD em sistemas mice/ares mistos

Portanto, a concentração de tensoativo catiônico pode ser calculada
com base na quantidade de titulante tetrafenilborato de sódio gasta na
titulação.

3.2.4. Avaliação da Estabilidade da G6PD na Presença dos Tensoativos
CnTAS (n = 8, 10 ou 12)
Antes de se iniciar os estudos de extração, a estabilidade da enzima
G6PD frente aos três tensoativos catiônicos estudados foi avaliada. Para
isso, soluções contendo 0,0068% (p/p) de G6PD foram preparadas a partir
de uma solução estoque e incubadas a 25°C na presença de 2,5 mM de

cada um dos tensoativos CnTAB. Esta concentração de tensoativo catiônico
assegurou que apenas monômeros estivessem presentes em solução, uma
vez que o valor utilizado é inferior às CMCs dos três tensoativos estudados.
Desta forma, o efeito comparativo, de desnaturação da G6PD pelos
monômeros de cada tensoativo pôde ser avaliado. A atividade enzimática
nas soluções foi acompanhada durante um período

de 7 horas (420

minutos) e a recuperação da atividade foi calculada em diferentes períodos
de tempo, de acordo com a equação:
(2.1)

Recuperação Atividade (%) = AG6PD,SOI
X100
AG6PD,;

em que

A G6PO,
sol corresponde

à atividade

enzimática

determinada

na

solução, no respectivo intervalo de tempo, e AG6PO,ié a atividade inicial da
solução. A concentração

de G6PD foi a mesma utilizada nos ensaios de

extração.

3.2.5. Preparação do Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas
Os sistemas micelares de duas fases aquosas foram preparados em
tubos de ensaio graduados de 10 mL, pela adição de C10E4,CnTAB (n = 8,
10, ou 12), e G6PD nas quantidades desejadas em tampão Mcllvaine,
resultando em um sistema

de massa total de 3 g.

Como o ensaio

enzimático para determinação de G6PD é bastante sensível, a concentração
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de enzima utilizada foi de apenas 0,0068% (p/p), prevenindo alterações nas
curvas binodais. Os componentes do sistema foram adicionados por
pesagem, homogeneizados manualmente e equilibrados a 4 °C de modo a
exibir uma única fase límpida e homogênea. Subseqüentemente, as
soluções foram transferidas para um banho de temperatura controlada,
previamente ajustado para o valor desejado, e mantidas em repouso por 3
horas para obtenção da separação de fases e equilíbrio das mesmas.
Experimentos preliminares mostraram que o perfil de partição da G6PD após
3 horas de repouso é o mesmo que o observado após 21 horas de repouso,
justificando o tempo escolhido (ver Item 3.4.1). Após o repouso, o volume
das fases superior e inferior foi medido e amostras das duas fases foram
cuidadosamente retiradas, com auxílio de seringa e agulha, para análise de
atividade enzimática conforme descrito no Item 3.2.2. Cada experimento de
partição da G6PD foi realizado em triplicata e os respectivos desvios
padrões e intervalos de confiança foram calculados.

3.2.6.

Construção

das

Curvas

Binodais

para

os

Sistemas

C10EJCnTABlTampão
Para compreender melhor o comportamento da G6PD no sistema
micelar misto (C1QEJCnTAS) de duas fases aquosas e para poder
implementar o modelo teórico proposto por KAMEI et aI. (2002a) que
descreve além das interações de volume de exclusão as interações
eletrostáticas, é necessário conhecer as concentrações de tensoativos nãoiônico e catiônico em cada uma das fases do sistema. A concentração de
tensoativo catiônico foi determinada por titulação, conforme descrito no Item
3.2.3.

Portanto,

as

C1QEJCnTAS/tampão

curvas

binodais

estudados

foram

para

os

diversos

mapeadas,

nas

sistemas
mesmas

temperaturas utilizadas nos experimentos de partição, para determinação
das concentrações de tensoativo não-iônico em cada uma das fases a partir
das intersecções da linha de amarração com a curva bi,nodal. Para um
sistema micelar C10EJCn
TAS/tampão a uma dada temperatura e pressão, a
curva binodal pode ser representada como uma curva de concentração de
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C1QE4 em função da concentração de CnTAB, como esquematizado na
Figura 3.2.
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FIGURA 3.2 - Representação esquemática do diagrama de fases de um
sistema micelar misto (C1QEJCnTAB) de duas fases aquosas a temperatura
e pressão constantes. A linha sólida representa a curva binodal. A linha
tracejada representa uma linha de amarração, onde qualquer composição
localizada neste segmento, tal como o ponto A, sofre separação de fases
resultando em uma fase superior correspondendo ao ponto B em
composição e uma fase inferior correspondendo ao ponto C em composição.

De acordo com a Figura 3.2, uma solução de tensoativos com
composição representada pelo ponto A exibe separação de fases e a
composição das fases superior e inferior resultantes correspondem aos
pontos B e C, respectivamente. A linha conectando os pontos B e C é uma
linha de amarração, sendo que qualquer sistema com composição
representada por pontos nesta linha exibe separação de fases resultante em
fases superior e inferior com composiçõéS correspondentes aos pontos B e
C, diferindo apenas os volumes das fases conforme a composição inicial
(ALBERTSSON, 1986). Se conhecermos as concentrações de tensoativo
catiônico nas fases superior e inferior de um sistema micelar misto de duas
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fases aquosas em temperatura e pressão constantes (isto é, as coordenadas
do eixo x para os pontos B e C na Figura 3.2), é possível determinar as
concentrações de tensoativo não-iônico nas fases superior e inferior (isto é,
as coordenadas do eixo y para os pontos B e C na Figura 3.2) a partir da
curva binodal obtida experimentalmente.
Para o mapeamento das curvas binodais, foi utilizado o procedimento
previamente descrito por KAMEI et ai. (2002a), similar àquele empregado
para determinação de curvas de coexistência de sistemas poliméricos de
duas fases aquosas (ALSERTSSON, 1986). Este procedimento baseia-se no
fato de que a curva binodal marca a transição entre uma solução clara,
transparente (uma fase) e uma "solução" turva (duas fases), visível a olho
nu.

Uma massa conhecida

(aproximadamente 0,5 mg) de solução

concentrada de ClOE4 em tampão foi equilibrada à temperatura desejada em
um banho termorregulado, apresentando-se

turva. Uma solução de

concentração conhecida de CnTAS (n = 8, 10, ou 12) em tampão foi
adicionada, gota por gota, até que a solução se tornasse límpida,
transparente. As concentrações de CnTAS e

ClOE4

foram então calculadas

baseando-se na concentração inicial de C10E4e na massa de solução de
CnTAS

adicionada.

As

concentrações

resultantes

correspondem

às

coordenadas de um ponto na curva binodal, caracterizando a transição da
região bifásica para a região monofásica. A solução foi mantida sob agitação
durante todo o procedimento, utilizando-se barra magnética e agitador
magnético. Em seqüência, uma massa conhecida de tampão foi adicionada
ao sistema, que se tornou turvo novamente, indicando uma composição
posicionada na região bifásica do diagrama. A solução de CnTAS foi
adicionada, gota a gota, até que a solução se tornasse límpida, e as
concentrações de CnTASe C10E4correspondentes às coordenadas de outro
ponto na curva binodal foram calculadas. Este procedimento foi repetido até
que um número suficiente de pontos para caracterizar a curva binodal fosse
obtido. Conectando-se os dois pontos na curva binodal correspondentes às
concentrações de tensoativo catiônico (determinadas através de titulação)
em cada fase do sistema em questão, obtém-se uma linha de amarração. A
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linha de amarração obtida deve passar pelo ponto correspondente à
condição experimental de partição de G6PD para o respectivo sistema, à
respectiva temperatura.

3.3. Teoria de Partição de Proteínas Hidrofílicas Baseada em Interações
por Volume de Exclusão e Interações Eletrostáticas
O comportamento de uma proteína em um sistema de duas fases
aquosas pode ser caracterizado pelo coeficiente de partição, Kp, definido a
seguir:
K =- Cp,t
P

(3.1 )

Cp,b

em que Cp,te Cp,bsão as concentrações de proteína nas fases superior
(top - t) e inferior (bottom - b), respectivamente.
O comportamento de proteínas hidrofílicas em sistemas micelares de
duas fases aquosas compostos de micelas cilíndricas foi recentemente
modelado, e a seguinte equação baseada em interações do tipo volume de
exclusão (excluded-volume - EV) mostrou-se adequada para a estimativa de
coeficientes de partição (LUE, BLANKSCHTEIN, 1996; NIKAS et ai., 1992):

K:V
em que t/Jte

ifJtJ

~

exp[ -

(çO, -

çOb)
(1 +

:: n

(3.2)

são as frações volumétricas de tensoativo nas fases superior

e inferior, Rp é o raio hidrodinâmico da proteína e Ro é o raio da sessão
transversal de cada micela cilíndrica. De acordo com a equação (3.2), a
partição de proteínas hidrofílicas em sistemas micelares de duas fases
aquosas é governado primariamente por interações estéricas repulsivas do

tipo volume de exclusão (EV), as quais direcionam a proteína
preferencialmente para a fase inferior, pobre em micelas, na qual a mesma
encontra um maior volume livre (LUE, BLANKSCHTEIN, 1996). O raio
hidrodinâmico da G6PD, calculado com base nas dimensões de seu cristal
isomorfo (ROWLAND et ai. 1994), é de 68 A. O raio da sessão transversal

das micelas de ClOE4 foi estimadoem 21 A, com base no modelomolecular
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I =
x

r

2lf/mlcxlf/p I

R",,"[ If/~ICX +~

em que

K

1+eXP(-K(r-R

-R

))

-~)) . +ln[1-exp(-2K(r-Ro

n [ 1-eXP(-K(r-R:

-Rp))] ] reir (3.5)

é o inverso do comprimento de Debye baseado nos íons dos sais

do tampão (ver Apêndice 3), (r - Ro - Rp) é a distância da superfície da
micela até a superfície da proteína, e r é a distância radial do eixo de
simetria da micela cilíndrica até o centro da proteína. O limite inferior da
integral, Rmin,corresponde à distância radial mínima entre o eixo de simetria
da micela e o centro da proteína, e é dado pela soma do raio hidrodinâmico
da proteína, Rp, o raio da sessão transversal
referente à maior aproximação

da micela, Ro, e a distância

possível entre a micela e a proteína,

dmin,

dada pela equação:
Rmin

Foi

admitido

moléculas de água
proteína

para

(3.6)

= Ro + Rp + dmin

dmin uma

distância

de

aproximadamente

2

(- 6 A) (FRANKS, 1983), assumindo-se que a micela e a

podem se posicionar

bem próximas,

porém ainda assim tendo

algumas moléculas de água de hidratação entre elas.
As expressões

para If/mic,x(x = t ou b) e If/p utilizadas

(ambas no

sistema cgs de unidades) são fornecidas a seguir (BOCKRIS, REDDY, 1970;
HIEMENZ, RAJAGOPALAN,

1997):
4JZ"CTx

If/ mic,x -

(3.7)

KEw

e
4JZ"CTpRp

If/p

em que (J"x
(J" p

(3.8)

= Ew(1+KRp)

é a densidade de carga na superfície de cada micela na fase x e

é a densidade de carga na superfície da proteína (no caso a G6PD). O

valor de

(J"p

foi obtido modelando-se a enzima como globular (esférica) e

estimando-se sua carga efetiva como - 42,2 em pH 7,2 por meio da equação
de Henderson-Hasselbalch

(ver Apêndice 4). O valor de (J"x foi calculado de

acordo com a seguinte equação (KAMEI, 2001):
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=

~
x

amiCZcationice e~ x

(3.9)

'

2ecationic.x[(1-

amic) Vtail,c10E. + amic Vtail,CatiOnicJ

em que amic corresponde à composição micelar de tensoativo catiônico em
mols

(amic

= [C"TAB]micf([C"TAB]mic+[C1OE4mic) na

fase x (t ou b), zcationic=

+1 é a valência da molécula de tensoativo catiônico, e é a carga eletrônica,

ec,x é o raio da seção transversal da micela mista na fase x, ecationic,x é o
comprimento da molécula de tensoativo catiônico em cada micela na fase x,
e Vtail,c,cF.
e Vtail,cationic
correspondem aos volumes das caudas apoiares dos
tensoativos não-iônico e catiônico, respectivamente, sendo obtidos pela
equação a seguir (PUWADA, BLANKSCHTEIN, 1990):
Vtail= 27,4 + 26,9(nc -1)

(3.10)

em que nc corresponde ao número de átomos de carbono na cauda do
tensoativo.
3.4. Resultados e Discussão
3.4.1. Avaliação da Estabilidade da G6PD na Presença dos Tensoativos
CnTAS (n = 8, 10 ou 12)

A Figura 3.3 apresenta os resultados da análise de estabilidade da
G6PD na presença de monômeros dos três tensoativos CnTAS estudados.
Como pode ser observado, a G6PD mostrou-se mais estável na presença de
monômeros de CaTAB, seguido de ClOTAB e por fim C12TAB, que
apresentou

desnaturação

considerável

da

enzima. A tendência

de

estabilidade da G6PD observada na Figura 3.3 pode ser entendida com
base no mecanismo de desnaturação protéica induzida por tensoativos
iônicos. Em geral, sabe-se que a desnaturação de proteínas por tensoativos
iônicos

resulta de uma combinação

de interações eletrostáticas

e

hidrofóbicas (CARDAMONE et aI., 1994). Em uma solução contendo uma
proteína e um tensoativo iônico, os monômeros do tensoativo iônico se ligam
primariamente por interações eletrostáticas aos resíduos de aminoácidos de
carga oposta na superfície da proteína (ligação sítio-específica), induzindo
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hidrocarbonetos não carregadas apresentam menor afinidade de ligação à
proteína (JOST, GRIFFITH, 1982). Desta forma, em concordância com a
tendência observada na Figura 3.3, tensoativos catiônicos CnTASde cadeias
hidrocarbônicas mais curtas (menor valor de n) causam um menor grau de
desnaturação de proteínas (G6PD), pois as interações hidrofóbicas não
específicas entre as moléculas de tensoativo e a proteína são mais fracas. O
conhecimento prévio da tendência de desnaturação dos tensoativos CnTAS
não nos permite assumir que o CaTAS, mais ameno à G6PD, seria mais
adequado para utilização em sistema micelar C1QEJCn
TAS/tampão de duas
fases aquosas. A interação entre o tensoativo catiônico e o não-iônico em
uma solução mista pode causar alterações nos valores de CMC dos
tensoativos. No caso de sinergismo no processo de micelização, por
exemplo, uma diminuição nos valores de CMC deve ocorrer. Além disso, a
força da atração eletrostática

entre as micelas mistas e a G6PD nos

sistemas micelares mistos de duas fases aquosas contendo cada um dos
CnTAS deve ser avaliada.

3.4.2. Partição da G6PD nos Sistemas
A

partição

C1QEJCnTAB/tampão

da

enzima

com cada

C1oE.JCnTABlTampão

G6PD
um

foi

dos

estudada

três

em

catiônicos

tensoativos

considerados

(n = 8, 10, e 12), nas mesmas condições

determinação

do sistema mais efetivo para a purificação

experimentos

de partição foram realizados

sistemas

iniciais,

para

da G6PD. Os

a 26,7 ac de temperatura,

mM de concentração total de tensoativos e composição da solução de

128

=

asal

0,035. A composição da solução representa a fração molar de tensoativo

catiônico

na solução, ou seja,

asol

= [CnTAB]/([Cn TAB]+[C1OE4J). As

condições experimentais utilizadas foram baseadas em ensaios preliminares
realizados

com C12TAB, nos quais valores

de

asol

maiores

que 0,035

causaram perda de atividade severa da G6PD (dados não apresentados).
Para este primeiro grupo de experimentos,

o efeito do tempo de partição na

obtenção do equilíbrio pelo sistema foi estudado. Mais especificamente,

a

partição da G6PD foi realizada por períodos de 3 horas e 21 horas, para os
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C1oEJC1oTAB/tampão,
e o menor valor,

KG6PO

= 0,10, para o sistema

C10EJCaTAB/tampão.Com base nestes resultados, pode-se afirmar que o
sistema C1QEJC12
TAB/tampão gerou atrações eletrostáticas mais fortes com
a G6PD do que os demais sistemas estudados. Para melhor entender este
comportamento, é necessário conhecer a composição das duas fases de
cada sistema e, portanto, a tendência de KG6PO observada na Figura 3.4 será
discutida posteriormente (ver Item 3.4.3).
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FIGURA 3.5 -

Balanços de atividade de G6PD (BAG6PO)obtidos
experimentalmente em sistemas micelares mistos (ClOEJCnTAB) de duas
fases aquosas utilizando-se T = 26,7 °c, concentração total de tensoativos
de 128 mM e asa!= 0,035, para os tensoativos catiônicos CaTAB, ClOTAB e
C12 TAS

(asol = [CnTAB]/([CnTAB]+[C10E4])).
As barras cinzas e brancas

correspondem aos tempos de partição de 3 e 21 horas, respectivamente. As
barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos
valores obtidos.

Por outro lado, os resultado de balanço de atividade apresentados na
Figura

3.5

mostram

que

a

G6PD

é

mais

estável

no

sistema

C1QEJCaTAB/tampão(103% para t = 3 h, 96% para t = 21 h), seguida do
sistema C1OE4IC1OTAB/tampão
(85% para t = 3 h, 81% para t = 21 h), e por
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último o sistema C1QE.JC12TAS/tampão
(75% para t = 3 h, 80% para t = 21
h), sendo o balanço de atividade (BAG6PO)
definido a seguir:

BA G6PO

--

CG6POI Vt
'

+ CG6PO,b Vb

x

100 °'
10

(3.11

)

CG6PO,iVj

em que

CGbPo.t, CG6PO,b

e

CG6PO,i

referem-se às concentrações de G6PO na

fase superior, na fase inferior e na solução estoque de enzima inicialmente
adicionada ao sistema, respectivamente. Vt, Vbe Vi são os volumes da fase
superior, fase inferior e da solução estoque de G6PO inicialmente adicionada
ao sistema, respectivamente.
Portanto, o tensoativo não-iônico C1oE4não interferiu no padrão de
ligação eletrostática, sítio-específica, do tensoativo catiônico CnTAS com a
proteína, não alterando a tendência de desnaturação induzida pelo CnTAS.
Com base nos resultados de balanço de atividade apresentados na
Figura 3.5, experimentos adicionais de partição da G6PO foram realizados
nos sistemas C10EJCnTAS/tampão(n = 8 e 10), utilizando-se concentrações
mais altas de CaTAS e C1Q
TAS. O objetivo destes ensaios foi de aumentar
os valores de KG6PDpara estes dois sistemas, porém mantendo um nível
aceitável de atividade de G6PO. Os maiores valores de coeficiente de
partição obtidos em cada sistema, correspondendo às maiores composições

de solução testadas (asol = 0,20 para CaTAS e

asol

= 0,06 para C1QTAS),

estão representados nas Figuras 3.6 e 3.7. Nesses experimentos a
temperatura teve que ser aumentada para que se pudesse observar
separação de fases. Mais especificamente, foi utilizada temperatura T = 30,0
°C para o sistema C1QEJC1QTAS/tampãoe T = 30,5 DC para o sistema
C10EJCa TAS/tampão.
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Comparando-se

os

resultados

de

KG6PO para

ClOEJCaTAS/tampão e ClOEJC10TAS/tampão apresentados
e 3.6, pode-se

os

sistemas

nas Figuras 3.4

afirmar que a utilização de concentrações

de tensoativo

catiônico mais altas resultou em valores de KG6PO maiores. Observa-se
ainda, de acordo com a Figura 3.7, que os coeficientes de partição
aumentaram, porém mantendo-se um balanço de atividade de G6PO

semelhanteàquele obtido para o sistema ClOEJC12TAS/tampão(ver Figura
3.5).

Quando

comparado

aos

outros

dois

sistemas,

o

sistema

ClOEJCaTAS/tampão não proporcionou uma atração eletrostática entre as
micelas mistas positivamente carregadas e a enzima G6PO negativamente
carregada suficientemente forte para aumentar significativamente a partição
das enzimas para a fase superior, rica em micelas. Mesmo com a utilização

de asal =0,20, o que significaque 20% da totalidade de tensoativosutilizada
correspondeu ao tensoativo catiônico CaTAS, um coeficiente de partição de
apenas 1,3 foi obtido. Por outro lado, um valor de

asol

= 0,06 no sistema

ClOEJClOTAS/tampão resultou no coeficiente de partição de G6PO mais alto
observado (KG6PO
= 7,7, ver Figura 3.5).
Apesar dos balanços de atividade obtidos serem inferiores a 100%,
deve-se ter em mente que é sempre possível aumentar este valor, em
qualquer um dos três sistemas ClOEJCnTAS/tampão estudados, através da
adição de quantidades menores de tensoativo catiônico, porém às custas de
obtenção de menores valores de KG6PO.
Para um melhor entendimento da
vantagem da adição de quantidades maiores de tensoativo catiônico, a
Tabela 3.1 apresenta os valores de rendimento de G6PO na fase superior
(Y G6Po.dpara cada condição estudada, sendo YG6PO,t
definido a seguir:
Vt
v
- c G6PD,f
Ol
T G6PO t
,

-

x

CG6PD,iVj

1OO 10

(3.12)
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TABELA 3.1 - Rendimento de G6PD na fase superior rica em micelas,

YG6PD,f,para os sistemas C1OEJCnTAS/tampão (n
condições estudadas.

= 8,

10, e 12) nas

Sistema

T (OC)

asot

C1oEJCa TAS/tampão

26,7

0,035

2,5

C1OEJC1QTAS/tampão

26,7

0,035

48

C1oEJC12 TAS/tampão

26,7

0,035

60

C1QEJCa TAS/tampão

30,5

0,200

49

C1QEJC1QTAS/tampão

30,0

0,060

71

YG6PD,t

(%)

* asol é a fração molar de tensoativo catiônico CnTAS na solução antes da separação de
fases (asol = [CnTAB]/([Cn TAB]+[C1OE4]).

Como pode ser visto na Tabela 3.1, o sistema C1QEJC1Q
TAS/tampão
com asal = 0,06 forneceu o melhor balanço entre o efeito de desnaturação da

G6PD e as atrações eletrostáticas entre as micelas mistas C1oEJC1QTAS
positivamente

carregadas e a enzima de carga efetiva negativa, resultando

em um valor de YG6PD.t
de 71%. Observa-se ainda que a maior estabilidade
da G6PD no sistema C1oEJC1QTAS/tampão

com asal = 0,035 não compensa

o menor valor de KG6PDde 1,8, resultando em um rendimento de G6PD na

fase superior relativamente baixo, YG6PD,t =48%.

3.4.3. Curvas Binodaispara os SistemasC1oE.JCnTAB/Tampão
Para melhor entender a partição da G6PD, é necessário conhecer a
composição das fases superior e inferior do sistema C1QEJCnTAS/tampão
nas condições estudadas. Portanto, as curvas binodais dos três sistemas
estudados foram determinadas, nas mesmas temperaturas utilizadas nos
ensaios de partição da G6PD. As linhas de amarração correspondentes aos
ensaios de partição da G6PD foram obtidas baseando-se nas concentrações
de CnTAS determinadas portitulação. As Figuras 3.8,3.9,3.10,3.11

e 3.12

apresentam as curvas binodais e as respectivas linhas de amarração obtidas
para os sistemas estudados, junto com os pontos equivalentes às
concentrações de tensoativo catiônico nas fases superior e inferior e a
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composição inicial do sistema no qual a partição da G6PO foi estudada, na
respectiva temperatura.
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FIGURA 3.8 - Curva binodal obtida para o sistema C10EJCaTAS/tampão a
26,7 °C (.) e sua respectiva linha de amarração, representada pela linha
tracejada. As intersecções da curva binodal com a linha de amarração (.)
foram obtidas por meio da determinação das concentrações de CaTAS nas
fases superior e inferior. O ponto intermediário da linha de amarração (e)
corresponde à condição de partição da G6PO para este sistema. As barras
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores de
concentração de CaTASobtidos.
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FIGURA 3.10 - Curva binodal obtida para o sistema C1oEJC10
TAB/tampão a
26,7 °C (.) e sua respectiva linha de amarração, representada pela linha
tracejada. As intersecçães da curva binodal com a linha de amarração (.)
foram obtidas por meio da determinação das concentrações de C10TABnas
fases superior e inferior. O ponto intermediário da linha de amarração (.)
corresponde à condição de partição da G6PD para este sistema. As barras
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores de
concentração de C10TABobtidos.
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TABELA 3.2 - Coeficientes de partição (KG6PO)
obtidos experimentalmente e
diferenças de concentração total de tensoativos, ~[ClOE4+ CnTAB]t,b,e de
concentração de tensoativo catiônico, ~ [CnTAB]t,b,entre as fases superior e
inferior para os sistemas C10EJCnTAB/tampão estudados.
T

SISTEMA

O

( C)

asol

*

KG6PD

A[C10~ + CnTAB]t b

A[Cn T AB]t,b

(wt%)

(wt%)

'

C10EJCaTAB/tampão

26,7

0,035

0,1

17,43

0,13

ClOEJCaTAB/tampão

30,5

0,200

1,3

3,16

0,09

ClOEJClOTAB/tampão

26,7

0,035

1,8

7,86

0,20

ClOEJClOTAB/tampão

30,0

0,060

7,7

7,22

0,25

C1oEJC12TAB/tampão

26,7

0,035

4,4

7,40

0,25

* asal é a fração molar de tensoativo catiônico CnTAS na solução antes da separação de
fases (asa/= [CnTAB]/([CnTAB]+[C1OE4]).

Como pode ser observado na Tabela 3.2, o coeficiente de partição de
G6PD aumenta de 1,3 para 7,7 com o aumento da diferença de
concentração de tensoativo catiônico entre as fases superior e inferior,
~[CnTAB]t.b, de 0,09 para 0,25.

Este resultado mostra a importância

destacada das atrações eletrostáticas na partição da enzima G6PD. Pode-se

observar ainda que, para o sistema ClOEJCaTAB/tampão
com asol = 0,035,
apesar de ~ [CnTAB]t,b= 0,13 ser maior que o valor obtido para o mesmo
sistema com

asol

= 0,20 (~ [CnTAB]t,b= 0,09), um coeficiente de partição de

apenas 0,10 ocorreu. Este valor extremamente baixo de

KG6PO

obtido neste

caso é resultado do efeito de volume de exclusão pronunciado, que pode ser
claramente observado na diferença de concentração total de tensoativos
entre as fases superior e inferior (~ [ClOE4 + CnTAB]t,b = 17,43%). Portanto,
para se obter um valor ótimo de coeficiente de partição é necessário
considerar não apenas o efeito eletrostático, mas também o efeito de volume
de exclusão.
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3.4.4. Partição da G6PD no Sistema C10EJTampão
A partição da G6PO em sistema simples C10EJtampão foi estudada
com o intuito de desacoplar os efeitos de atração eletrostática e de volume
de exclusão, e conseqüentemente provar a força das atrações eletrostáticas
entre a proteína negativamente carregada e as micelas mistas de
C10EJCnTAB positivamente carregadas. Para isso, estudos de partição da
G6PD em sistemas C1OEJtampãoforam realizados de tal forma que as
condições utilizadas propiciaram o mesmo efeito de volume de exclusão
observado nos sistemas micelares mistos.
Com o auxílio do programa de computação MIX 2 desenvolvido pelo
grupo de pesquisa do Prof. Daniel Blankschtein do Massachusetts Institute
of Technology - M.I.T. (ZOELLER, BLANKSCHTEIN, 1995; ZOELLER et ai.,
1996), estimou-se que o raio da seção transversal da micela mista cilíndrica
(Ro), para todos os experimentos, foi igual ao de micelas cilíndricas de C1OE4
puro. O programa M/X 2 baseia-se na teoria molecular-termodinâmica de
micelização de misturas de tensoativos desenvolvida por SHILOACH,
BLANKSCHTEIN (1998). Através deste programa e conhecendo-se a
composição da solução micelar mista, as estruturas químicas de cada
tensoativo em solução, a temperatura e a força iônica, é possível estimar
certas propriedades de soluções micelares como a CMC, o número de

agregação médio das

micelas, a

[CnTAB]miJ([CnTAB]mic+[C1OE4]mic)),a

composição micelar

composição

monomérica

(amic

=

(amon

=

[CnTAB]mon/([CnTAB]mon+[C1OE4]mon)),
a forma característicadas micelas e o

raio da seção transversal. O raio hidrodinâmico da G6PO (Rp),por sua vez, é
um valor fixo. Portanto, as interações do tipo volume de exclusão podem ser
mantidas constantes se o valor de (<Pt-

<fJb)for

fixo (ver equação 3.2). Em

outras palavras, o volume de exclusão pode ser mantido constante pela
partição da G6PO em sistema C1OEJtampão a uma temperatura que
corresponda a uma linha de amarração de mesmo valor de (<Pt - rPb)
observado par o sistema C10EJCnTAB/tampão em consideração. Para isto,
foi utilizada a curva binodal referente ao sistema C1OEJtampãoapresentada
no Capítulo 11(Item 2.4.1, Figura 2.2), dado que o C10E4em ambos os
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exclusão.

Desta forma, torna-se

evidente que a enzima G6PD, de carga

efetiva negativa, é atraída eletrostaticamente para a fase superior, que
contém um número maior de micelas mistas de C10EJCnTABpositivamente
carregadas.

É importante ressaltar que

mesmo no caso CaTAB-1,

correspondente ao sistema C10EJCaTAB/tampãocom asol= 0,035, o valor
de KG6PDobtido é 2,5 vezes maior na presençade tensoativo catiônico do
que no sistema simples C1OEJCnTAB,observando-se um incremento de 0,04
para 0,1. Pode-se observar ainda que um valor de KG6PD
de 7,7 (22 vezes
maior que

no sistema C10EJCnTAB) é obtido

no caso C1oTAB-2,

correspondenteao sistema C1OEJC1oTAB/tampão
com asal = 0,06. Portanto,
os resultados experimentais de KG6PDapresentados na Figura 3.13
demonstram claramente que as atrações eletrostáticas contribuem de forma
bastante significativa para a partição preferencial da G6PD para a fase
superior, rica em micelas mistas.

3.4.5. Utilização da Teoria de Partição Baseada em Interações por
Volume

de

Exclusão

e

Interações

Eletrostáticas

para

Estimar

Coeficientes de Partição de G6PD
Para o cálculo

dos KG6PDteóricos foram

utilizados diversos

parâmetros incluindo a composição micelar (amie)e os valores das frações

volumétricasde tensoativosnas fases superiore inferior (f/Jt e t/Jb).Os valores
de

f/Jt

e

t/Jb

foram obtidos pela somatória das concentrações dos dois

tensoativos, [C1OE4] (% p/p) e [CnTAB] (% p/p), em cada fase utilizando-se
as curvas binodais apresentadas nas Figuras 3.8 a 3.12. Os valores de

amie

para cada fase dos sistemas estudados foram estimados com o auxílio do
programa
ZOELLER

de computação
et a/.,

características

1996).

M/X

2 (ZOELLER,

As Tabelas

BLANKSCHTEIN,

3.3 a 3.7 apresentam

1995;
algumas

das fases superior e inferior dos sistemas micelares mistos,

obtidas com auxílio do programa M/X 2.
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TABELA
3.3 Caracterização
das fases
ClOEJC12TAB/tampão a 26,7 oCo Xr corresponde

formadas
no
à concentração

tensoativos na respectiva fase;

amen

CXmic e

ase!,

sistema
total de

correspondemàs

composições total, micelar e monomérica; [monômeros] e [C12TAB]mon
são
as concentrações de monômeros totais e de monômeros de C12TAB.
FASE SUPERIOR
FASE INFERIOR
Xr = 235,6 mM

Xr = 13,8 Mm

aso! = 0,035

aso! = 0,022

amic

= 0,035

lXmon =

CXmic

0,004

= 0,023

amon= 0,002

[monômeros] = 0,567 mM

[monômeros] = 0,576 mM

[C12TAB]mon = 0,002 mM

[C12TAS]mon
= 0,001 mM

* Valores obtidos com o auxílio do programa M/X 2.

TABELA 3.4 - Caracterização das fases formadas no sistema
C1oEJClOTAB/tampãoa 26,7 oCoXr corresponde à concentração total de
tensoativos
na respectiva fase; ase!, amic e amen correspondem às
composições

total, micelar e monomérica;

[monômeros]

e [ClOTAB]monsão

as concentrações de monômeros totais e de monômeros de C10TAS.
FASE SUPERIOR

FASE INFERIOR

Xr = 249,5 mM

Xr = 13,99 Mm

aso!= 0,030

aso! = 0,100

amic

= 0,030

lXmon= 0,054

amic

= 0,088

amen= 0,311

[monômeros] = 0,606 mM

[monômeros] = 0,741 mM

[C1OTAB]mon = 0,033 mM

[C1OTAB]mon = 0,230 mM

* Valores obtidos com o auxílio do programa M/X 2.
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TABELA 3.5 - Caracterização das fases formadas no sistema
C10EJC1OTAB/tampãoa 30,0 oCoXr corresponde à concentração total de
tensoativos na respectiva fase; aso/, amic e amon correspondem às
composições total, micelar e monomérica; [monômeros] e [C1OTAB]mon
são

as concentrações de monômerostotais e de monômerosde C10TAB.
FASE SUPERIOR

FASE INFERIOR

Xr = 230,6 mM

Xr = 12,9 mM

aso/

= 0,050

aso/ = °, 185

am;c

= 0,050

amic

amon

= 0,123

amon = 0,625

[monômeros] = 0,623 mM

= 0,141

[monômeros]

[C1OTAB]mon = 0,076 mM

= 1,161

mM

[C1OTAB]mon = 0,72 mM

* Valores obtidos com o auxílio do programa M/X 2.

TABELA 3.6 - Caracterização das fases formadas no sistema
C1oEJCaTAB/tampão a 26,7 oCoXr corresponde à concentração total de

tensoativos na respectiva fase;

aso/,

amic

e

amon correspondem às

composições total, micelar e monomérica; [monômeros] e [CaTAB]mon
são as
concentrações de monômeros totais e de monômeros de CaTAB.
FASE SUPERIOR
FASE INFERIOR
Xr = 526,7 mM
aso/

= 0,017

amc

= 0,017

lXmon

= 0.261

[monômeros] = 0,754 mM
[CaTAB]mon
= 0,20 mM
* Valores obtidos com o auxílio do programa M/X 2.

Xr = 3,77 mM
aso/

= 1,00

amon= 1,0

[monômeros] = 3,77 mM
[CaT AB]mon = 3,77 mM
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Caracterização das fases

formadas no sistema

C1QEJCaTAB/tampãoa 30,5 oCoXr corresponde à concentração total de
tensoativos na respectiva fase; asol, amíc e C1mon correspondem às
composições total, micelar e monomérica; [monômeros] e [CaTAB]monsão as
concentrações de monômeros totais e de monômeros de CaTAB.
FASE SUPERIOR
FASE INFERIOR

Xr = 160,0 mM

Xr = 64,7 mM

asal = 0,171

asal= 0,370

CXmic

= 0,129

amjc

= 0,183

Clmon

= 0,948

amon

= 0,975

[monômeros] = 8,266 mM

[monômeros] = 15,270 mM

[CaTAB]mon
= 7,84 mM

[CaTAB]mon
= 14,89 mM

* Valores obtidos com o auxílio do programa M/X 2.

A

teoria

de

partição

não

foi

utilizada

para

o

sistema

C1QEJCaTAB/tampãopois, como pode ser observado nas tabelas 3.3 a 3.7,
os monômeros de CaTAB estão presentes em concentrações significantes
enquanto que para os outros dois sistemas a concentração de CnTAB (n =
10 e 12) na forma monomérica pode ser negligenciada em relação à
concentração de CnTAB (n = 10 e 12) nas micelas mistas de C1QEJCnTAB.
Além disso, a diferença de concentração de monômeros de CaTAB nas
fases superior e inferior do sistema C1QEJCa
TAB/tampão é significante, e a
teoria utilizada não leva em consideração o efeito eletrostático associado
aos monômeros de tensoativo catiônico. Esta teoria foi desenvolvida
primariamente para sistemas micelares mistos nos quais as concentrações
de monômeros de tensoativo iônico nas fases superior e inferior são
comparáveis ou são negligenciáveis em relação à concentração de
tensoativo iônico compondo as micelas (KAMEI et aI., 2002a). Para aplicar a
teoria no sistema C1QEJCa
TAB/tampão, seria necessária a incorporação de

um novo termo ao modelo de energia livre de Gibbs excedente, utilizado
para caracterizar cada fase, associado às atrações eletrostáticas existentes
entre a proteína e os monômeros de CaTAB.
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A Figura 3.14 apresenta a comparação entre os coeficientes de
partição experimentais determinados nos sistemas C10EJC1oTAB/tampão e
C10EJC12TAB/tampãoe os coeficientes de partição estimados pela teoria
apresentada no Item 3.3.
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C10TAB-1

CiO T AB-2

FIGURA 3.14 - Comparação entre os valores de KG6PDobtidos
experimentalmente (barras cinzas) e os estimados pela teoria (barras
brancas). C12TABcorresponde ao sistema C1OEJC12TAB/tampãocom asol=
0,035, C1OTAB-1
corresponde ao sistema C10EJC10TAB/tampãocom asol=
0,035, C1OTAB-2corresponde ao sistema C10EJC1OTAB/tampãocom asol=
0,06. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95%
nos valores obtidos experimentalmente.

Como pode ser observado na Figura 3.14, existe uma correlação
quantitativa considerável entre os coeficientes de partição estimados pela
teoria e os obtidos experimentalmente. Portanto, a teoria de partição de
proteína aplicada neste trabalho pode ser considerada como uma ferramenta
útil no estabelecimento de diretrizes para a otimização de purificação de
proteínas em sistemas micelares mistos (não-iônico/iônico) de duas fases
aquosas.
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3.5. Conclusões
Foi estudada a partição da enzima G6PD em sistemas micelares
mistos (não-iônico/catiônico) de duas fases aquosas. Tensoativos catiônicos
do tipo CnTAB (n = 8, 10, e 12) foram adicionados ao tensoativo não-iônico
ClOE4. Micelas mistas de C10EJCnTAB positivamente carregadas foram
formadas, apresentando carga suficiente para atrair eletrostaticamente a
G6PD para a fase superior, rica em micelas, e ao mesmo tempo não exibir
desnaturação severa da enzima. Os coeficientes de partição de G6PD
obtidos nos sistemas ClOEJCnTAB/tampão foram no mínimo 2,5 vezes
maiores que aqueles obtidos no sistema ClOEJtampão correspondente,
demonstrando

que a enzima negativamente carregada

é, de fato,

eletrostaticamente atraída para a fase superior que contém um número
maior de micelas mistas de ClOEJCnTAB positivamente carregadas.
Para uma concentração fixa de tensoativo catiônico, o sistema
ClOEJC12TAB/tampão proporcionou atrações eletrostáticas mais fortes,
resultando no maior valor de KG6PD.Entretanto, no caso dos sistemas
C10EJCaTAB/tampão e ClOEJClOTAB/tampão foi possível aumentar a
quantidade de tensoativo catiônico sem acarretar em desnaturação severa

da G6PD. Como resultado, os valores de KG6PD também aumentaram.
Particularmente,

o sistema ClOEJClOTAB/tampão forneceu

o

melhor

coeficiente de partição (KG6PD= 7,7), acarretando em um aumento de 22
vezes na partição da G6PD para a fase superior quando comparado ao
sistema ClOEJtampão com o mesmo volume de exclusão, e em um
rendimento de G6PD na fase superior de 71%.
Os resultados apresentados neste trabalho utilizando-se sistemas
micelares mistos de duas fases aquosas comparam-se favoravelmente aos
resultados encontrados na literatura para sistemas poliméricos de duas
fases aquosas. Por exemplo, ALRED et ai. (1994) apresentam um valor de
KG6PD

de aproximadamente 0,75 em sistema E02QPOaolDextran-T500.
A teoria molecular-termodinâmica combinando os fenômenos de

formação de micela mista e interações proteína-tensoativo, recentemente
desenvolvida por KAMEI et aI. (2002a), foi utilizada para estimar o
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coeficiente de partição de G6PD em sistemas micelares mistos (nãoiônico/catiônico) de duas fases aquosas. Os valores de KG6PD
estimados pela
teoria apresentaram uma correlação quantitativa considerável com os
valores obtidos experimentalmente, demonstrando a aplicabilidade da teoria
no direcionamento de estratégias de purificação de proteínas.
Concluindo, os sistemas micelares mistos (não-iônico/catiônico) de
duas fases aquosas podem ser considerados como uma alternativa
promissora para a purificação da enzima G6PD. Dentre os três sistemas
estudados, o sistema C1oEJC1QTAB/tampão
mostrou-se mais adequado para
a purificação de G6PD, fornecendo um balanço ótimo entre os efeitos de
desnaturação e atração eletrostática. Estudos referentes à partição de G6PD
em sistemas micelares mistos (não-iônico/catiônico) de duas fases aquosas
na presença de outras proteínas, bem como de homogeneizados celulares,
devem ser realizados futuramente para verificação do efeito da presença de
outros componentes no perfil de partição da G6PO.
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Este capítulo apresenta um estudo da partição de enzimas em
sistema micelar de duas fases aquosas formado pelo tensoativo não-iônico
óxido de n-deciltetraetileno contendo ligantes de afinidade livres em solução.
Foi estudada a influência da adição do ligante p-aminobenzamidina na
partição da enzima uroquinase (UK), e a influência da adição dos ligantes
cibacron blue e procion red (corantes derivados da triazina) na partição da
enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD). Os resultados obtidos são
discutidos, inclusive teoricamente.
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4.1. Introdução
A extração

líquido-líquido

tem sido considerada

uma técnica

promissora no campo de purificação de proteínas (ALBERTSSON PÁ,
1986). Dentre os diversos sistemas de extração líquido-líquido, o sistema
micelar de duas fases aquosas oferece certas propriedades únicas e
desejáveis como a natureza auto-assoeiativa das micelas, que permite o
controle e otimização da partição através do ajuste das características
micelares (LlU et ai., 1996).
Uma solução aquosa micelar do tensoativo óxido de n-decil tetraetileno
(C1OE4),é capaz de separar-se macroscopicamente em duas fases, com o
aumento da temperatura, resultando em uma fase rica em micelas e uma
fase pobre em micelas. Como a concentração de C1OE4em ambas as fases
excede a concentração micelar crítica (CMC), micelas estão presentes tanto
na fase superior quanto na fase inferior (LlU et aI., 1996). Mais
especificamente, ambas as fases contêm micelas cilíndricas, as quais
podem ser modeladas como micelas formadas por um corpo cilíndrico
terminando em duas micelas hemisféricas nas extremidades (PUWADA,
BLANKSCHTEIN, 1990; ZOELLER et aI., 1997). Entretanto, as micelas de
C1OE4presentes na fase superior são maiores (mais alongadas) e mais
abundantes do que as micelas de ClOE4presentes na fase inferior. Esta
diferença no ambiente físico-químico das duas fases consiste na base da
utilização deste sistema em processos de extração (LlU et aI., 1996).
A seletividade na partição de proteínas em sistema micelar de duas
fases aquosas pode ser otimizada pela presença de ligantes de afinidade no
sistema (GUZMAN et aI., 1989; QUINA, HINZE, 1999). Se o ligante de
afinidade por si próprio apresentar uma partição direcionada para uma das
fases do sistema, não é necessário a modificação química para ligar
covalentemente o ligante de afinidade à molécula de tensoativo (KRONER et
aI., 1982). Em outras palavras, um ligante de afinidade que apresente uma
distribuição desigual entre as duas fases de um sistema micelar de duas
fases aquosas, em tese, irá influenciar a partição da proteína alvo para a
mesma fase para a qual ele migra, como esquematizado na Figura4.1.
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da G6PD, com valores de constantes de inibição (Ki) de G6PD de 18 11M
(0,014 mg/g) e 20-50 11M(0,029-0,074 mg/g) para cibacron blue e procion
red, respectivamente.
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FIGURA 4.2 - Estrutura química dos corantes derivados da triazina procion
red HE-38 e cibacron blue 3GA, ambos inibidores da G6PD.
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FIGURA 4.3 - Estrutura química da coenzima NADP+, a qual se liga a um
sítio específico na G6PD.
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Nos estudos de partição da UK foi utilizado como ligante de afinidade
o composto químico p-aminobenzamidina (Figura 4.4), o qual é um inibidor
competitivo dessa enzima. Este composto mimetiza a cadeia lateral do
aminoácido arginina, pois apresenta tanto um grupo catiônico amidina
quanto um anel aromático hidrofóbico de tamanho comparável ao grupo
grupamento

da

arginina

reconhecido

pela

enzima

(HAUPTMANN,

STÜRZEBECHER, 1999). Conseqüentemente, a p-aminobenzamidina tem
sido utilizada como um ligante de afinidade em processos cromatográficos
de purificação de UK (MALE et aI., 1990; TAKAHASHI et aI., 2000). A
constante de inibição (Kj) de UK por p-aminobenzamidina apresenta um
valor aproximado de 76 IlM (MALE et aI., 1990).

NH2

-o-

/NH,

C,

NH,

FIGURA 4.4 - Estrutura química da p-aminobenzamidina (p-AB) - inibidor
competitivo da UK.
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FIGURA 4.5 - Estrutura química do aminoácido arginina - substrato da
uroquinase.

Embora existam vários trabalhos a respeito da utilização dos
compostos citados (corantes derivados da triazina e p-aminobenzamidina)
como ligantes de afinidade em técnicas cromatográficas (CHAMPLUVIER,
KULA, 1992; CHANG et aI., 1995; TAKAHASHI et aI., 2000) e até mesmo na
purificação de G6PO por sistemas poliméricos de duas fases aquosas
(KRONER et aI., 1982; WANG et aI, 1992), a utilização de ligantes de
afinidade livres em solução na purificação de enzimas por sistemas
mieelares de duas fases aquosas ainda é muito pouco explorada.
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4.2. Materiais e Métodos

4.2.1. Materiais

O tensoativo não-iônico ClOE4 (lote no. 6011) foi adquirido da Nikko
Chemicals (Tóquio, Japão). A enzima glicose-6-fosfato desidrogenase de
Leuconostoc mesenteroides (lote no. 50K8612), a enzima uroquinase de
células renais humanas (lote no. 32K1118), glicose-6-fosfato (lote no.
40K7014), fosfato de ~-nicotinamida adenina dinucleotídeo W-NADP+, lote
no. 80K7046), p-aminobenzamidina (lote no.128H3627) e os corantes
Cibacron blue 3GA (lote no. 26H1369) e Procion red HE-3B (lote no.
70H0782) foram todos obtidos da 8igma (81. Louis, MO). O substrato para
uroquinase (UK-substrate: H-glu-gly-arg-pNA acetato, lote no. 0545330) foi
obtido da Bachem (King of Prussia, PA). Todos os outros reagentes
utilizados foram de grau analítico. Todas as soluções foram preparadas em
tampão de Mcllvaine pH 7,2, consistindo de 16,4 mM de fosfato de sódio
dibásico e 1,82 mM de ácido cítrico. Foi utilizada água deionizada por
sistema de purificação de água Millipore tipo Milli-Q (Bedford, MA). Toda a
vidraria utilizada nos experimentos foi lavada em um banho de hidróxido de
sódio 1 M em solução alcoólica a 50%, seguido de um banho de ácido nítrico
1 M, enxaguada abundantemente com água Milli-Q, e finalmente seca em
estufa a 90°C.

4.2.2.

Determinação

da

Concentração

de

Glicose-6-Fosfato

Desidrogenase
A determinação da concentração de G6PD em solução aquosa,
contendo ou não ClOE4,cibacron blue e procion red, foi baseada no ensaio
enzimático (BERGMEYER, 1983), com algumas modificações devido às
condições dos experimentos de partição. Desta forma, o tampão Mcllvaine
foi utilizado ao invés de tampão Tris-HCI e a temperatura foi diminuída de
37°C para 15°C para prevenir a ocorrência de turbidez/separação de fases
durante a medida de atividade. A concentração de G6PD foi considerada
proporcional à atividade enzimática, medida determinando-se a velocidade
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de formação de NADPH, o qual absorve em comprimento de onda U.V. a
340 nm (coeficiente de extinção molar E

=6.220

M-1cm-1).Uma unidade de

G6PD (U) foi definida como a quantidade de enzima que catalisa a redução
de

1 /lmol de NADP+ por minuto, nas condições

de ensaio.

As

concentrações de cada reagente na cubeta espectrofotométrica foram: 900
/lL de tampão Mcllvaine pH 7,2, 20 /lL de solução de glicose-6-fosfato 250
mM, 5 /lL de solução de NADP+ 131 mM e 20 /lL de amostra contendo
G6PD a ser determinada. O aumento de absorbância foi acompanhado por
50 segundos, logo após adição da amostra, em aparelho espectrofotômetro
Shimadzu UV-160U.

4.2.3. Determinação da Concentração de Uroquinase
A determinação

da concentração

de UK em solução aquosa,

contendo ou não ClOE4e/ou p-aminobenzamidina, foi baseada no ensaio
enzimático (WOHL et a/., 1980), com algumas modificações devido às
condições dos experimentos de partição. Desta forma, o Tampão Mcllvaine
pH 7,2 foi utilizado ao invés de tampão Tris-HCI pH 9,0 e a temperatura foi
diminuída

de

37°C

para

15°C para

prevenir

a

ocorrência

de

turbidezlseparação durante a medida de atividade. A concentração da UKfoi
considerada proporcional à atividade enzimática, medida determinando-se a
velocidade de consumo do substrato H-glu-gly-arg-pNAacetato, que resulta
na liberação do grupamento p-nitroanilida (p-NA), o qual absorve em
comprimento de onda de 405 nm (coeficiente de extinção molar E

= 1x1 04

M-1cm-1).Uma unidade de UK (U) foi definida como a quantidade de enzima
que catalisa a formação de 1 !-lmol de p-nitroanilida por minuto, nas
condições de ensaio. As concentrações

de cada reagente na cubeta

espectrofotométrica foram: 50 !-lLde solução de H-glu-gly-arg-pNAacetato a
10 mM em tampão Mcllvaine, e 850 /lL de amostra contendo UK a ser
determinada. O aumento de absorbância foi acompanhado por 5 minutos em
aparelho espectrofotômetro Shimadzu UV-160U.
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4.2.4. Determinação da Concentração de p-Aminobenzamidina
A concentração do ligante de afinidade p-aminobenzamidina foi
determinada

por

medida

espectrofotométrica

de

absorbância

em

comprimento de onda de 290 nm em espectrofotômetro Shimadzu UV-160U.
Para isso, o coeficiente de extinção de p-aminobenzamidina em solução

aquosa foi determinado, sendo encontrado o valor E;;õ/mL = 73,3. O
comprimento de onda utilizado foi baseado na varredura do espectro UV
(dados do fornecedor).
Nas análises de concentração de p-aminobenzamidina em soluções
contendo ClOE4 (fases superior e inferior dos sistemas de duas fases
aquosas), a interferência do tensoativo foi considerada através da leitura de
absorbância a 290 nm de soluções de C1QE4de concentração igual à da
amostra a ser determinada. Esse valor foi subtraído do valor obtido para a
amostra contendo p-aminobenzamidina.

4.2.5. Determinação da Concentração de Cibacron Blue
A concentração do ligante de afinidade cibacron blue foi determinada
por medida espectrofotométrica de absorbância em espectrofotômetro
Shimadzu UV-160U. Para determinação do comprimento de onda a ser
utilizado, uma varredura do espectro visível foi realizada, sendo encontrado
um pico de absorbância em À = 611 nm. Portanto, uma curva de calibração
de absorbância em função da concentração de cibacron blue em solução
aquosa foi construída. Nas análises de concentração de cibacron blue em

soluções contendo C1oE4 (fases superior e inferior dos sistemas de duas
fases aquosas), a interferência do tensoativo foi considerada através da

medida de absorbânciaa 611 nm de soluções de

ClOE4

de concentração

igual à da amostra a ser determinada. Esse valor foi subtraído do valor
obtido para a amostra contendo cíbacron blue.
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4.2.6.Determinação da Concentração de Procion Red
A concentração do ligante de afinidade procion red foi determinada
por

medida

espectrofotométrica

de

absorbância

em

aparelho

espectrofotômetro Shimadzu UV-160U. Para determinação do comprimento
de onda a ser utilizado, uma varredura do espectro visível foi realizada,
sendo encontrado um pico de absorbância em À = 515 nm. Portanto, uma
curva de calibração de absorbância em função da concentração de procion
red em solução aquosa foi construída. Nas análises de concentração de
procion red em soluções contendo C1QE4(fases superior e inferior dos
sistemas

de duas fases aquosas),

a interferência do tensoativo foi

considerada através da medida de absorbância a 515 nm de soluções de
C10E4de concentração igual à da amostra a ser determinada. Esse valor foi
subtraído do valor obtido para a amostra contendo procion red.
4.2.7. Determinação da Tensão superficial de Soluções
Procion red e Cibacron Blue

Aquosas de

A influência dos corantes derivados da triazina procion red e cibacron
blue na tensão superficial da água foi estudada. Para isto, medidas de

tensão superficialda água e de soluções aquosas de 0,20 mg/g de procion
red e de 0,20 mg/g de cibacron blue foram realizada a 25°C, por meio do
método da placa de Wilhelmy, em tensiômetro digital Krüss - K10T.
4.2.8. Determinação dos Parâmetros Cinéticos da enzima G6PD
Para poder aplicar a teoria de partição de enzimas hidrofílicas em
sistemas micelares de duas fases aquosas contendo inibidores enzimáticos
como ligantes de afinidade, os parâmetros cinéticos da G6PD, KM(constante
de Michaelis) e Vmax(velocidade máxima), foram determinados em função da
concentração de coenzima NADP+.As constantes de inibição (K;) de G6PD
em presença dos inibidores cibacron blue e procion red também foram
determinadas.

Desta forma, medidas de atividade enzimática foram

realizadas (conforme descrito no Item 4.2.2) em soluções de G6PD,
variando-se a concentração de NADP+de 5 a 1200 11M.As soluções de
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G6PO foram preparadas com uma concentração fixa de inibidor (cibacron

blue ou procion reei)e concentraçõesde ClOE4 iguais às fases superior e
inferior do experimento de partição da enzima e somente em tampão. Os
parâmetros cinéticos KM, Vmaxtambém foram determinados em ausência de
inibidor, em soluções de C1oE4(com concentrações iguais às fases superior
e inferior) e solução tampão. A Tabela 4.1 apresenta um resumo dos ensaios
realizados.
Os valores de KM, Vmax e Ki foram

obtidos

pelo

método

de

Lineweaver-Burk, ou seja, pela construção de gráficos de 11Vem função de
1/[NAOP+](STRYER, 1988) (ver Item 4.3).

TABELA 4.1 - Composições das soluções utilizadas para determinação dos

parâmetros cinéticos KM, Vmax e Ki da G6PO. Os símbolos + e

-

correspondem à presença ou não do respectivo inibidor enzimático (procion
red ou cibacron blue).
Solução Tampão

6,4% C1OE4

0,35% C1OE4

Fase Superior

Fase Inferior

Procion Red

+

+

+

Cibacron Sue

+

+

+

4.2.9. Preparação do Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas
O sistema micelar de duas fases aquosas foi preparado em tubos de
ensaio graduados de 10 mL, pela adição de C1OE4,ligantes de afinidade
(cibacron blue ou procion red no caso da G6PO e p-aminobenzamidina no
caso da UK) e a enzima (G6PO ou UK), nas quantidades desejadas em
tampão Mcllvaine, resultando em um sistema de massa total de 3 g. Como
os ensaios enzimáticos para determinação de G6PO e UK são bastante
sensíveis e devido ao custo destes reagentes, a concentração de G6PO
utilizada

nos experimentos de partição foi de 0,0068% (p/p), e a

concentração de UK foi de 0,0003% (p/p). A utilização de pequenas
concentrações de enzima também previne alterações na curva binodal. Os
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componentes do sistema foram adicionados por pesagem (utilizando-se
soluções

estoque

de

concentrações

conhecidas),

homogeneizados

manualmente e equilibrados a 4°C de modo a exibir uma única fase límpida
e homogênea. Subseqüentemente, as soluções foram transferi das para um
banho de temperatura controlada, previamente ajustado na temperatura
desejada, e mantidas em repouso por 3 horas para obtenção da separação
de fases e equilíbrio das mesmas. Após o repouso, o volume das fases
superior

e inferior foi

medido e amostras das duas fases foram

cuidadosamente retiradas, com auxílio de seringa e agulha, para análise de
atividade enzimática e/ou determinação da concentração do ligante de
afinidade. Foram realizadas separações de fases de sistemas contendo

apenas

ClOE4

e tampão, nas mesmas condições utilizadas nos ensaios

contendo ligantes, para verificação de interferência nas análises de
concentração de p-aminobenzamidina, cibacron b/ue e procion red. Cada
experimento de partição foi realizado em triplicata e os respectivos desvios
padrões e intervalos de confiança foram calculados.

4.3. Teoria de Partição de Enzimas Hidrofílicas em Sistemas Micelares
de Duas Fases Aquosas Contendo Inibidores enzimáticos como
Ligantes de Afinidade
O comportamento de uma proteína em um sistema de duas fases
aquosas pode ser caracterizado pelo coeficiente de partição, Kp, definido a
seguir:
C
K =~
P

em que

Cp,t

(4.1 )

Cp,b

e CP,bsão as concentrações

de proteína nas fases superior

(top - t) e inferior (bottom - b), respectivamente.
O comportamento de proteínas hidrofílicas em sistemas micelares de
duas fases aquosas compostos de micelas cilíndricas foi recentemente
modelado, e a seguinte equação baseada em interações do tipo volume de
exclusão (excluded-volume - EV) mostrou-se adequada para a estimativa de
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coeficientes de partição (KAMEI et a1.,2002b; LUE, BLANKSCHTEIN, 1996;
NIKAS et aI., 1992):

K:V
em que rAe

r/>bsão

~

exp [-

(~t

-

~b) (1 +

(4.2)

:: n

as frações volumétricas de tensoativo nas fases superior

e inferior, respectivamente,

Rp é o raio hidrodinâmico

da proteína e Ro é o

raio da sessão transversal de cada micela cilíndrica. O raio da sessão
transversal das micelas de

ClOE4

foi estimado em 21 A, com base no modelo

molecular de micelização desenvolvido por PUWADA,

BLANKSCHTEIN

(1990). O valor de (rA- r/>b),
por sua vez, pode ser obtido a partir da curva
binodal. Deste modo, a curva binodal referente ao sistema ClOEJtampão
apresentada

no Capítulo 11(Item 2.4.1, Figura 2.2) foi utilizada, dado que o

ClOE4em ambos os experimentos pertencia ao mesmo lote. De acordo com
a equação (4.2), a partição de proteínas hidrofílicas em sistemas micelares
de duas fases aquosas é governada primariamente por interações estéricas
repulsivas do tipo volume de exclusão, as quais direcionam a proteína
preferencialmente para a fase inferior, pobre em micelas, na qual a mesma
encontra um maior volume livre (LUE, BLANKSCHTEIN, 1996).
Entretanto, a partição de proteínas em sistemas micelares de duas
fases aquosas contendo ligantes de afinidade não pode ser quantificada
utilizando-se apenas a equação (4.2), pois as interações existentes entre a
proteína e o ligante de afinidade não são consideradas na derivação desta
equação. Portanto, a contribuição da interação proteína-ligante deve ser
introduzida no modelo. Com este propósito, o modelo matemático de
partição de proteínas em sistemas poliméricos de duas fases aquosas
contendo ligantes de afinidade proposto por COROES et aI. (1987) foi
adaptado ao caso particular de partição de enzimas em sistemas micelares
de duas fases aquosas contendo inibidores como ligantes de afinidade.
Em uma solução aquosa contendo enzima e um inibidor, competitivo
ou não-competitivo, como ligante de afinidade, ambos são encontrados na
forma livre (E e I, respectivamente) e ligada (Elz - complexo enzima-
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(4.7)

[E][/Y

A concentração de enzima livre ([E]) pode ser extraída do termo
somatório, e a equação (4.7) reescrita da seguinte forma:
fE ]- fE ]~
~ tot
~ to
-

l1

z

n!
z!(n - z)! ( Kj J

(4.8)

Como pode ser observado, o termo somatório na equação (4.8)
corresponde à expansão binomial de

(1 + ~~

J ' e portanto

[E..]~ [E] (1 +

temos:

(4.9)

t~r

Portanto, para um sistema micelar de duas fases aquosas contendo
inibidor enzimático, competitivo ou não-competitivo, como ligante de
afinidade, o coeficiente de partição da enzima pode ser escrito da seguinte
forma:
n

K = [Got]t P

[E] t
[Got]b - [E] b

1+ [/L
( ~.t J

n

(4.10)

1+ [I]b

(

I\.b J

sendo que os índices te b indicam as fases superior (top) e inferior (bottom),
respectivamente. A razão entre as concentrações de enzima livre nas fases
superior e inferior corresponde ao coeficiente de partição da enzima na
ausência de inibidor, governado pelo efeito de volume de exclusão:
KEV = [E]t
P

(4.11 )

[E] b

Sabendo-se que o coeficiente de partição do inibidor (K'igante)
corresponde à razão entre a concentração de inibidor na fase superior, [/]t ,e
a concentração de inibidor na fase inferior, [/]b' temos:
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[I]t
=

K ligante

ou

[I ]b

[I]t
[I] =b K ligante

(4.12)

Substituindo-se as equações (4.11) e (4.12) na equação 4.10, tem-se:
n

K - K EV
P -

1 + ([/]t I Ki,t)

(1 + ([/]I/(K;.bK_~))

P

(4.13)
J

Portanto, o coeficiente de partição de uma enzima em sistema micelar
não-iônico de duas fases aquosas contendo inibidor competitivo ou nãocompetitivo como ligante de afinidade pode ser estimado por:
(4.14 )

K p = KEV
Kaff
p
p

sendo que K;v corresponde à contribuição devido a interações do tipo
volume de exclusão, dada pela equação (4.2), e

K~ff

corresponde à

contribuição devido a interações de afinidade entre a enzima e inibidor,
expressa por (COROES et aI., 1987):
n

Kaff

p
A concentração

=

1+ ([/L I Ki,t)

(4.15)

( 1 + ([/]t I(Ki,bK/igante» J

de inibidor na fase superior ([I]t) e o coeficiente de

partição do ligante (K/igante)podem ser determinados

experimentalmente.

As

constantes de inibição nas fases superior e inferior do sistema ( Ki,t e Ki,b)
podem

ser

construção

obtidas

pelo

método

de

Lineweaver-Burk,

ou seja,

pela

de gráficos do inverso da velocidade inicial (1/V) em função do

inverso da concentração de substrato (1/S), ou nesse caso concentração de
NAOP+. A Figura 4.6 apresenta o gráfico de Lineweaver-Burk
sistemas enzimáticos em presença ou não de inibidor.

esperado para
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inibidor

inibidor não-competitivo

competitivo

1N

lN

1

---- 1
Km

1/8

1

1/5

1

KaPP
m
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FIGURA 4.6 - Gráficos de Lineweaver-Burk (duplo recíproco de cinética
enzimática) na presença e na ausência de inibidores competitivo (curva em
vermelho) e não-competitivo (curva em azul). Vmax,é a velocidade máxima
app são a
da reação enzimática, Km é a constante de Michaelis, Vapp
max e K m
velocidade máxima e a constante aparente de Michaelis, respectivamente,
na presença do inibidor.

Portanto, graficamente pode-se obter os parâmetros cinéticos da
enzima, sendo que (STRYER, 1988):
Kapp

=K

m

m

(

1+11
K. I

(4.16)

J

e
V~~~ = -

(4.17)

Vmax

1+- [/]
( Ki J

em que Vmax,é
constante

a velocidade

de Michaelis,

máxima da reação

K~PP é a constante

presença do inibidor competitivo e

Vapp
max

presença do inibidor não-competitivo.

enzimática,

aparente

Km é a

de Michaelis

na

é a velocidade máxima aparente na
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4.4. Resultados e Discussão
4.4.1. Análise teórica da partição das enzimas G6PD e UK em sistema
micelar C10EJtampão de duas fases aquosas
A Tabela 4.2 apresenta um resumo de algumas propriedades das
duas enzimasestudadas.
TABELA 4.2 - Propriedades das enzimas G6PO e UK. A carga efetiva foi
calculada conforme descrito no Apêndice 2. O raio hidrodinâmico da G6PO
foi calculado com base nas dimensões de seu cristal isomorfo (ROWLANO
et aI. 1994) e o raio hidrodinâmico da UK foi calculado com base no raio de

giração apresentadopor MANGELet aI. (1991).
Propriedade
UK
Massa molar

54.0000a1

Ponto isoelétrico (pl)
Carga efetiva (pH 7.2)
Raio hidrodinâmico (Rp)
1

G6PD
104.000

8 ,72

Oa3

4 ,63

+ 16,5

-42,2

40A

68A

FAHEY. CHAUOHURI. 2001

2 PAOLETTI, SHERRY, 1977
3 OUVE, LEVY, 1971

Os valores de massa molar e raio hidrodinâmico na Tabela 4.2
mostram que a UK é uma proteína menor e menos hidrofílica do que a
G6PO e, portanto, deve apresentar valores de coeficiente de partição (Kp)
em sistema micelar de duas fases aquosas formado pelo tensoativo C1QE4
maiores do que a G6PO. Em outras palavras, a UK é menos excluída para a
fase inferior, devido à presença de alta densidade de micelas na fase
superior, do que a G6PO.
A Figura 4.7 compara os coeficientes de partição estimados para UK
e G6PO, com base na teoria de volume de exclusão. As curvas de Kp em
função da diferença de fração volumétrica de tensoativo nas fases superior e

inferior (f/k-

i/>b),

diretamenterelacionadaao efeito de volume de exclusão,

confirmam a partição mais extrema da G6PO para a fase inferior devido ao
raio hidrodinâmico desta enzima ser maior do que o da UK.
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em que Ct, Cb e C; referem-se às concentrações do componente (Iigante
ou enzima) nas fases superior, inferior e na solução estoque inicialmente

adicionada ao sistema, respectivamente. Vt, Vb e Vi são os volumes da
fases superior, inferior e da solução estoque inicialmente adicionada ao
sistema, respectivamente. No caso das enzimas, como a determinação de
concentração é feita por medida de atividade enzimática, adotou-se o termo
balanço de atividade (BA).

TABELA 4.3 - Resultados de coeficiente de partição (Kp-AB)e balanço de
massa (BMp-AB)de p-aminobenzamidina obtidos no sistema ClOEJtampão a
20°C contendo 3,60% (p/p) de tensoativo.
Os erros apresentados
correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.
Kp-AB

BMp-AB(%)

108 I 1O

1,05 IO,06

A molécula de p-aminobenzamidina,
outras

moléculas

pequenas,

não sofre

da mesma forma que íons e
efeito

de volume

de exclusão.

Portanto, uma partição preferencial desta molécula para uma das fases seria
observada

somente

repulsivas)

com

em caso de interações

as

micelas.

Tabela

No

4.3,

a

entanto,

(por exemplo
segundo

apresentados

na

p-aminobenzamidina

uniformemente

no sistema C1QEJtampão, resultando

hidrofóbicas,

os
se

resultados
distribuiu

em um coeficiente de

partição de 1,05. Desta forma, pode-se afirmar que a p-aminobenzamidina
não interage

com as micelas de C1QE4e, portanto,

apresenta

partição

uniforme entre as duas fases do sistema. O resultado de balanço de massa
mostra que houve recuperação

total da molécula de p-aminobenzamidina

após a separação de fases do sistema.

4.4.2.2. Partição da Enzima UK no Sistema C10EJTampão, em Presença
ou Não do Ligante de Afinidade p-Aminobenzamidina
A partição da enzima UK foi estudada em sistema C10EJtampão, na
presença do ligante de afinidade p-aminobenzamidina. Para realização deste
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uniformemente entre as duas fases formadas. A síntese de tensoativos de
afinidade, pela ligação covalente da p-aminobenzamidina à cabeça de um

tensoativo não-iônico, apresenta-se como uma alternativa a ser estudada.
Desta forma, seriam criados sistemas micelares mistos (tensoativo não-

iônico/tensoativo-ligante)de duas fases aquosas.
Os balanços de atividade de UK (Figura 4.9) indicam que não houve
recuperação total da enzima no sistema C1oE,Jtampão. A princípio, se
poderia supor que a presença da p-aminobenzamidina, inibidor da UK,
causou diminuição nos valores de atividade, resultando em balanço de
atividade inferior a 100%. Porém, balanços de atividade semelhantes foram
obtidos na presença ou não do inibidor. Esta observação nos leva a concluir
que foi utilizada uma concentração de substrato nas determinações de

atividade suficientementealta para anular o efeito do inibidorcompetitivopaminobenzamidina.
Os valores de balanço de atividade obtidos podem ser resultado de

imprecisão nas determinações de atividade de UK, uma vez que foram
utilizadas concentrações muito baixas da enzima (devido ao custo elevado)
aumentando o erro experimental (refletido nas barras de erro obtidas). Outra
possibilidade é a de que, apesar de o tensoativo C1OE4ser considerado
ameno, um certo grau de desnaturação tenha ocorrido no sistema. Sabe-se
que tensoativos, de uma forma geral, são capazes de se ligarem a proteínas.
Em uma solução contendo uma proteína e um tensoativo iônico, os
monômeros se ligam primariamente por interações

eletrostáticas

aos

resíduos de aminoácidos de carga oposta na superfície da proteína (ligação
sítio-específica), induzindo uma expansão da estrutura terciária da proteína,
que por sua vez permite uma maior interação das caudas apoiares das
moléculas de tensoativo com o interior apoiar da proteína (ligação
cooperativa, não-específica). No caso de tensoativos não-iônicos como o

C1OE4,
apesar de não existiremligações sítio-específicas,podem ocorrer em
determinados

casos

interações

hidrofóbicas não-específicas

entre os

monômeros e as moléculas de proteína. A proteína BSA, por exemplo,
possui um bolso apoIar na sua superfície capaz de acomodar 2 ou 3
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moléculas de tensoativos não-iônicos da série dos Tritons (GODDARD,
ANANTHAPADMANABHAN, 1993).
No caso da UK, sabe-se que esta enzima apresenta em sua estrutura
um módulo hidrofóbico conhecido como Kringle domain (TAKAHASHI et ai.,
2000). Portanto, um certo grau de adsorção (resultante de interações
hidrofóbicas) de moléculas de C10E4na superfície da UK pode ter ocorrido,
alterando a estrutura secundária desta enzima o suficiente para diminuir a
sua atividade e resultar em balanços de atividade inferiores a 100%.

4.4.3. Estudo da Partição de G6PD no Sistema C10EJTampão Contendo
Corantes Tipo Triazina como Ligantes de Afinidade Livres em Solução
4.4.3.1. Partição dos Ligantes Cibacron Blue e Procion Red no Sistema
C10EJTampão
Primeiramente foi estudada a partição dos ligantes cibacron blue e
procion red, separadamente, em sistema C1QEJtampão.A concentração de
ligante utilizada foi de 0,005 mg/g, de forma a não causar alterações na
curva binodal e ainda resultar em bons valores de absorbância nas
determinações da concentração de ligante nas fases formadas. Foi utilizada
uma concentração de C1QE4de 3,60% (p/p) e temperatura de 20°C para
separação de fases, resultando em fases superior e inferior de volumes
iguais (R = V(Vb = 1). A Figura 4.10 apresenta os resultados de coeficiente
de partição (Kffgante)
dos ligantes cibacron blue e procion red no sistema
C1QEJtampão.O balanço de massa fechou em 100%, considerando-se o
erro experimental, nos dois casos.
De acordo com a Figura 4.10, pode-se observar que ambos os
corantes do tipo triazina migraram preferencialmente para a fase superior,
rica em micelas, resultando em coeficientes de partição consideravelmente
superiores a 1 (Kcíbacron
= 34 e Kprocíon
= 28). Na Figura 4.11, é possível
visualizar a partição preferencial do corante cibacron blue para a fase
superior do sistema C10EJtampão.
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FIGURA 4.10 - Coeficientes de partição dos ligantes cibacron blue (barra
azul) e procion red (barra vermelha) obtidos experimentalmente no sistema
micelar C1OEJtampãode duas fases aquosas utilizando-se T = 20°C e
concentração de C10E4de 3,60% (p/p). As barras de erro correspondema
um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.

FIGURA 4.11 - Ilustração da partição preferencial do corante cibacron blue
para a fase superior, rica em micelas, do sistema micelar C1OEJtampãode
duas fases aquosas.
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o comportamento observado deve-se às estruturas químicas destas
substâncias (Figura 4.2) que, apesar de serem hidrossolúveis, apresentam
diversos anéis aromáticos de caráter hidrofóbico. Além disso, a combinação
de grupamentos hidrofóbicos com terminações carregadas nestas moléculas
confere propriedades tensoativas às mesmas. Para comprovar esta
afirmação, a influência destes componentes na tensão superficial da água foi
verificada.

Os resultados obtidos indicaram uma redução na tensão

superficial da água deionizada de 72 mN/m para 45 mN/m no caso de adição
de 0,2 mg/g de cibacron blue, e 56 mN/m no caso de adição de 0,2 mg/g de
procion red. Portanto, os ligantes estudados devem interagir com as

moléculasde tensoativoC1QE4e se associaràs micelasformadas.
4.4.3.2. Partição
Presença
Red

da Enzima G6PD no Sistema

ou Não dos Ligantes

de Afinidade

C1oEtlTampão, na

Cibacron

Blue e Procion

A partição da enzima G6PD foi estudada em sistema C1QEJtampão,
na presença dos ligantes de afinidade cibacron blue e procion red,
separadamente. Foram utilizadas as mesmas condições do experimento de
partição dos ligantes (0,005 mg/g de ligante, 3,60% (p/p) de C1QE4e
temperatura de 20 °C). É importante ressaltar que, segundo a estequiometria
da reação enzima-ligante, considerando-se o número de sítios de ligação n =
2, tanto o cibacron blue quanto o procion red foram adicionados em excesso.
Um experimento de partição da G6PD em sistema C1QEJtampão em
ausência de ligantes de afinidade também foi realizado, para que se
pudesse avaliar o efeito da interação enzima-ligante no coeficiente de
partição. Como a G6PD na concentração utilizada não interfere na curva
binodal, o efeito de volume de exclusão foi mantido constante utilizando-se
as mesmas condições do experimento contendo ligante de afinidade (3,60%
(p/p) de C1QE4e temperatura de 20 °C), correspondendo a um valor de (rfttf/Jb)de 0,069. As Figuras 4.12 e 4.13 apresentam os resultados de balanço
de atividade e coeficiente de partição (KG6PO)
da G6PD, respectivamente, no
sistema ClOEJtampãocontendoou não os ligantesde afinioadeestudados.
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Os resultados apresentados na Figura 4.14 mostram, novamente, um
pequeno incremento, porém estatisticamente significante, no coeficiente de
partição da G6PD na presença dos ligantes de afinidade cibacron blue e
procion red, sendo obtidos valores de KG6PD
de 0,73 na presença de ambos
os ligantes, em contraste com um KG6PD
= 0,68 sem ligantes de afinidade.
Portanto, pode-se afirmar que a contribuição das interações de afinidade no

valor de

KG6PD

é pequena, sendo que mesmo em sistemas apresentando

baixos valores de (rfJt-

r/Jb)(menorefeito volumede exclusão),o aumentono

coeficiente de partição devido à presença do ligante de afinidade é muito
pequeno. Os balanços de atividade obtidos para estes experimentos,
apresentados na Figura 4.15, foram todos de aproximadamente 100%,
considerando-se o erro experimental.
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80
60
40
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o
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cibacron blue

procion red

FIGURA 4.15 - Balanços de atividade da G6PD (BAG6PD)obtidos
experimentalmente no sistema micelar C1OEJtampãode duas fases aquosas

utilizando-se T

= 19,3°C ((rfJt -

r/Jb)=

0,026) e concentraçãode C1OE4
de

2,50% (p/p), na ausência de ligantes de afinidade (barra branca), na
presença do ligante cibacron blue (barra azul) e na presença do ligante
procion red (barra vermelha). As barras de erro correspondem a um intervalo
de confiança de 95% nos valores obtidos.
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de C1oE4.Desta forma, a probabilidade de formação de complexo enzimaligante estaria reduzida. Uma forma de confirmar esta hipótese e, mais
ainda, reverter este quadro, seria a síntese de tensoativos de afinidade, pela
ligação covalente dos ligantes à cabeça de um tensoativo não-iônico. Desta
forma, seriam criados sistemas micelares mistos (tensoativo não-iônico/
tensoativo-ligante) de duas fases aquosas.
Deve-se considerar ainda que não somente o perfil de partição da
G6PD pode ser alterado pela presença do ligante, mas o perfil de partição
do ligante também pode ser alterado pela presença da enzima. Neste
sentido, além do aumento no coeficiente de partição da G6PD observado na

presença dos corantes cibacron blue e procion red, uma diminuição no
coeficientede partiçãodestesúltimosocorreriadevido à ligaçãona G6PD,a
qual apresenta partição preferencial para a fase inferior do sistema. Se o
ligante interagircom a enzima em um sítio específicode difícil acesso (não
localizado na superfície), a possibilidade de que a partição do ligante seja
mais influenciadapela presençada enzima é maior do que a possibilidade
de que o inverso ocorra.

4.4.3.3. Parâmetros Cinéticos da G6PD em presença ou não dos
Inibidores Procion Red e Cibacron Blue
Os parâmetros cinéticos da G6PD KM, Vmax e Ki (para procion red e
cibacron blue) foram determinados em função da concentração da coenzima
NADP+, em

solução

tampão

e

soluções

de

C1QE4 nas

mesmas

concentrações de tensoativo que as fases superior e inferior do sistema
C1QEJtampãode duas fases aquosas com (11- if/b)= 0,069. As Figuras 4.17,
4.18 e 4.19 apresentam as curvas de V (U/mL) em função da concentração
de NADP+, na presença ou não dos inibidores, em solução tampão, solução
de C1QE4a 6,4% (fase superior) e solução de C1QE4a 0,35% (fase inferior),
respectivamente.
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FIGURA 4.20 - Gráficos de lineweaver-Burk para a reação enzimática

catalisada pela G6PD em função da concentração de coenzima ([NADP+])

sem inibidor (+) e com inibidorprocion reei <.. em solução tampão (I),
solução de ClOE4a 6,4% - fase superior (11)e solução de ClOE4a 0,35%
fase inferior (111).
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Os resultados apresentados nas Figuras 4.20 e 4.21 novamente
indicam inibição da G6PD tanto pelo corante procion red quanto pelo
cibacron blue. O perfil dos gráficos apresentados na Figura 4.20 sugere uma
inibição competitiva da G6PD pelo procion red, enquanto que o perfil dos
gráficos apresentados na Figura 4.21, sugere inibição não-competitiva da
G6PD pelo cibacron blue. Os valores de KMe Vmax,bem como as constantes
de inibição K;, obtidos com base nos gráficos presentes nas Figuras 4.20 e
4.21 estão resumidos na Tabela 4.4. É importante ressaltar que na presença
do inibidor procion red KM na tabela refere-se ao K~PPe na presença do
inibidor cibacron blue Vmaxna tabela refere-se ao V:'::.

TABELA 4.4 - Valores de velocidade inicial máxima (Vmax),constante de
Michaelis (KM) e constante de inibição (K;) de G6PD obtidos
experimentalmente. Os valores apresentam um erro padrão de
a.eroximadamente5%.
Vmax (U/mLs) K; (mg/g)
IW (~M)
sem ligante

161

4,3

procion red

318

5,0

0,01

cibacron blue

154

3,4

0,19

Fase

sem ligante

177

4,3

Superior

procion red

346

5,2

0,05

(6,4% C1O~)

cibacron blue

164

3,8

0,38

sem ligante

159

4,2

procion red

197

4,3

0,22

cibacron blue

173

4,0

0,67

Solução
Tampão

Fase Inferior
(0,35% C1O~)

De acordo com a Tabela 4.4, os valores de KMobtidos na presença de
procion red, tanto em solução tampão quanto em solução contendo C1QE4
(fase superior e inferior), diferem daqueles obtidos na ausência de inibidores,
enquanto que os valores de Vmax, são aproximadamente iguais na presença
ou não do inibidor procion red. Em contrapartida, os valores de KMobtidos
na presença de cibacron blue, tanto em solução tampão quanto em solução
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(fase superior e inferior), são aproximadamente iguais

àqueles obtidos na ausência de inibidores, enquanto que os valores de Vmax
são diferentes na presença deste inibidor. Portanto, os resultados presentes
na Tabela 4.4 confirmam a tendência de inibição competitiva da G6PD pelo
procion-red e inibição não-competitiva da G6PD pelo cibacron blue.
Segundo LlN et aI. (1996), o mecanismo de ligação de corantes de
triazina a proteínas não está totalmente esclarecido. De fato, muitas
proteínas capazes de ligar-se a estas substâncias não apresentam um sítio
de ligação a nucleotídeos (NAD(Pt, ATP), como por exemplo a albumina
(ANGAL, DEAN, 1977) e a troponina (REISLER et aI. 1980). LlN et aI. (1996)
afirmam ainda que o cibacron blue liga-se mais facilmente a enzimas NAD+
dependentes, enquanto que o procion red liga-se mais facilmente a enzimas
NADP+ dependentes. No presente estudo, o procion red competiu pelo
mesmo sítio de ligação que o NADP+,enquanto que o cibacron blue ligou-se
em um sítio distinto da G6PD.
Pode-se observar ainda na Tabela 4.4 que o valor de Kj é inferior no
caso do inibidor procion red, na presença ou não de tensoativo, o que indica
uma ligação mais forte deste corante na G6PD do que no caso do cibacron
blue. Porém esta diferença não foi suficiente para resultar em coeficientes de
partição significativamente superiores na presença do ligante procion red em
comparação com os coeficientes de partição obtidos na presença de
cibacron blue. Para os dois ligantes estudados, o valor da constante de
inibição aumenta na presença do tensoativo não-iônico C1OE4,o que está
refletido nos valores superiores de Kj nas soluções de tensoativo (fase
superior e inferior), quando comparados àqueles obtidos em solução
tampão. Esta observação reforça a consideração de que, em sistema
C1OEJtampão, os corantes de triazina estejam pouco acessíveis para a
ligação com a enzima, devido a interações com as moléculas de tensoativo
C1OE4.
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aumento de KG6PDde 7-8% nos ensaios anteriores (Figuras 4.13 e 4.14), a
teoria não foi capaz de estimar quantitativamente o coeficiente de partição
da G6PD em sistema micelar de duas fases aquosas contendo procion red
como ligante de afinidade.
A falha do modelo teórico em estimar o coeficiente de partição de
G6PD na presença de procion red reforça a idéia de que este composto
esteja pouco acessível para a ligação com a enzima, encontrando-se
associado às micelas formadas devido à interação com as moléculas de
tensoativo C1OE4.De acordo com o modelo, a contribuição de afinidade para
o coeficiente de partição é função da concentração de inibidor livre na fase

superior

([I]t).

Porém, a metodologia analítica para determinação da

concentração dos inibidores não leva em conta o fato de os mesmos
estarem ou não associados a moléculas de tensoativo. Uma possibilidade
de aprimoramento do modelo proposto seria então a incorporação da
interação tensoativo-inibidor. Neste sentido, a constante de inibição da
G6PD seria considerada pura, independente da concentração de tensoativo
(K; = K;,t = K;,b), sendo que se quantificando a interação tensoativo-inibidor
seria possível determinar a concentração real de inibidor livre em cada fase
([I]t e [I]b) e, conseqüentemente,a contribuição de afinidade para o
coeficiente de partição, de acordo com a equação seguinte, derivada da
equação (4.10):
Ksff

P
No presente trabalho,

= K; + [I]t

(4.19)

K;+[I]b

a interação tensoativo-inibidor

não foi

quantificada durante a realização dos ensaios analíticos. Portanto, a
aplicabilidade da equação (4.19) para estimar a contribuição de afinidade ao
valor de coeficiente de partição obtido na presença de inibidores enzimáticos
não pôde ser verificada. Ensaios adicionais de medida de constante de
ligação tensoativo-inibidor devem ser realizados para que se possa validar a
equação (4.19).
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A partição das enzimas UK e G6PO em sistema micelar de duas fases
aquosas contendo inibidores como ligantes de afinidade livres em solução foi
estudada.
Para

a

enzima

UK, foi

utilizado

o

inibidor

competitivo

p-

aminobenzamidina como ligante de afinidade. Os estudos de partição da paminobenzamidina em sistema C1oE,Jtampão de duas fases aquosas
mostraram que este componente se distribuiu uniformemente entre as fases
superior e inferior formadas, não interagindo com as micelas. Como
conseqüência, a utilização do ligante de afinidade na partição da UK em
sistema C1OE,Jtampãonão alterou o perfil de partição da enzima, sendo
obtidos valores de coeficiente de partição iguais (considerando-se o erro
experimental) na presença ou não da p-aminobenzamidina.
Para a enzima G6PO, foram utilizados os inibidores cibacron blue e
procion red como ligantes de afinidade. Os estudos de partição dos ligantes
em sistema C1OE,Jtampãode duas fases aquosas mostraram que estas
substâncias apresentam partição preferencial para a fase superior, rica em
micelas, devido a interações com as micelas. A utilização dos ligantes de
afinidade na partição da G6PO em sistema C1OE,Jtampãoproporcionou um
pequeno aumento nos valores de coeficiente de partição obtidos. Apesar de
terem sido obtidos valores de KG6POinferiores a 1, os resultados
apresentados neste trabalho utilizando-se sistema micelar de duas fases
aquosas comparam-se favoravelmente aos resultados encontrados na
literatura para sistemas poliméricos de duas fases aquosas contendo
ligantes de afinidade. Aumentos no coeficiente de partição de 0,005 para
somente 0,03 com a utilização de corantes do tipo triazina como ligantes de
afinidade em sistemas PEG/fosfato são encontrados na literatura (BHIOE et
ai., 1995; WANG et ai., 1992).
O fato de os ligantes de afinidade cibacron blue e procion red livres
em solução influenciarem pouco a partição da G6PO em sistema
C1OE,Jtampãoindica a possibilidade de que estes compostos estejam pouco
acessíveis para a ligação com a enzima. A estrutura química destes
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corantes Ihes confere propriedades tensoativas, portanto os mesmos devem
interagir com as moléculas de tensoativo C10E4podendo se posicionar na
"interface" entre as cabeças polares de óxido de etileno e as caudas
apoiares da micela de C10E4,dificultando a formação de complexo enzimaligante. Além disso, o modelo teórico utilizado para estimar o coeficiente de
partição da G6PD em sistemas micelares de duas fases aquosas contendo
inibidores enzimáticos como ligantes de afinidade não foi capaz de prever
quantitativamente

KG6PD

na presença de procion red, devido às interações

deste ligante com as micelas presentes no sistema.
A possibilidade de síntese de tensoativos de afinidade, pela ligação
covalente dos ligantes à cabeça de um tensoativo não-iônico, de forma a
favorecer a interação enzima-inibidor, apresenta-se como uma alternativa
interessante a ser estudada para aumentar o coeficiente de partição das
enzimas.
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Este capítulo apresenta estudos iniciais de purificação da enzima
glicose-6-fosfato

desidrogenase

(G6PD) presente em homogeneizado

celular de S. cerevisiae em sistema micelar misto (não-iônico/catiônico) de
duas fases aquosas. Foi estudada a purificação da G6PD

presente em

homogeneizado de S. cerevisiae em sistema micelar formado pelo
tensoativo não-iônico óxido de n-deciltetraetileno (C1QE4)adicionado do
tensoativo catiônico brometo de deciltrimetilamônio (C1oTAB). Um sistema
de purificação em dois estágios, sendo o primeiro constituído de sistema
micelar não-iônico (C1QE4)de duas fases aquosas e o segundo de sistema
micelar misto (C1QEJC1QTAB)
de duas fases aquosas foi aplicado para a
purificação de G6PD de S. cerevisiae.
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KAMEI et aI., 2002a; SIVARS, TJERNELD, 2000; SIVARS et aI., 2000).
Particularmente, os sistemas micelares de duas fases aquosas apresentam
uma série de características únicas e desejáveis, incluindo a natureza autoassoeiativa das micelas, que permite o controle e a otimização da partição
através do ajuste das características micelares, e a capacidade das micelas
de oferecerem simultaneamente ambientes hidrofílico e hidrofóbico aos
solutos, permitindo maior seletividade na partição de acordo com a
hidrofobicidade da biomolécula (LlU et ai., 1996). Neste sentido, RANGELYAGUI et ai. (2003) recentemente demonstraram que atrações eletrostáticas
entre a G6PD pura, negativamente carregada em pH 7.2, e micelas mistas
de

C10E4 (óxido

de

n-deciltetraetileno)

e

C10TAB

(brometo

de

deciltrimetilamônio), positivamente carregadas, podem ser exploradas para
aumentar a seletividade na partição de G6PD em sistema micelares de duas
fases aquosas.
O sistema micelar misto (C1oEJC10TAB/tampão)apresenta uma única
fase micelar, homogênea, que pode se separar em uma fase superior, rica
em micelas, e uma fase inferior, pobre em micelas, com o aumento da
temperatura. Todas as micelas presentes no sistema C1oEJC10TAB/tampão
são micelas mistas, compostas tanto pelo tensoativo C1oE4quanto pelo
tensoativo C1QTAB.Essas micelas mistas (C1QEJC1QTAB)positivamente
carregadas devem influenciar o perfil de partição da qualquer proteína
carregada. Especificamente, a enzima G6PD que possui uma carga global
negativa em pH neutro deve ser atraída eletrostaticamente para a fase
superior, rica em micelas mistas positivamente carregadas.
Neste

trabalho,

a

partição

da

enzima

G6PD

presente

em

homogeneizado celular de S. cerevisiae utilizando-se sistemas micelares
mistos de duas fases aquosas compostos pelo tensoativo não-iônico C1oE4e
pelo tensoativo catiônico C10TABfoi estudada. A purificação de G6PD obtida
de S. cerevisiae utilizando-se sistema micelar de duas fases aquosas
apresenta uma possibilidade real de redução significativa dos custos de
produção desta enzima. Como este trabalho constitui o primeiro esforço no
sentido de purificação da enzima G6PD proveniente de homogeneizado

135

v - Purificação da G6PD de S. cerevisiae por sistemas mice/ares

celular utilizando-se sistema micelar misto de duas fases aquosas, optou-se
por, inicialmente, utilizar como fonte de enzima um homogeneizado celular
de S. cerevisiae adicionado de uma quantidade conhecida de enzima na
forma pura. Deste modo, a relação entre o número de moléculas de enzima
e o número de moléculas de tensoativo catiônico previamente estudada
(RANGEL-YAGUI et aI., 2003) foi mantida.
5.2. Materiais e Métodos

5.2.1. Materiais

O tensoativo não-iônico óxido de n-deciltetraetileno (ClOE4, lote no.
6011) foi adquirido da Nikko Chemicals (Tóquio, Japão). O tensoativo
catiônico brometo de n-deciltrimetilamônio (ClOTAB, lote no. OG101) foi
obtido

da

TCI-America

(Portland,

OR).

A

enzima

glicose-6-fosfato

desidrogenase pura de Leuconostoc mesenteroides (lote no. 50K8612), a
glicose-6-fosfato (lote no. 40K7014), e o fosfato de f3-nicotinamida adenina
dinucleotídeo (J3-NAOP+,lote no. 80K7046) foram todos obtidos da Sigma
(S1. Louis, MO). As células de S. cerevisiae foram obtidas a partir de
fermento prensado comercial (Fleischmann@).Todos os outros reagentes
utilizados foram de grau analítico. Todas as soluções foram preparadas em
tampão de Mcllvaine pH 7,2, consistindo de 16,4 mM de fosfato de sódio
dibásico e 1,82 mM de ácido cítrico. Faz-se exceção ao homogeneizado
celular de S. cerevisiae, o qual foi preparado utilizando-se tampão Tris-HCI
50 mM, pH 7,5. Foi utilizada água deionizada por sistema de purificação de
água Millipore tipo Milli-Q (Bedford, MA). Toda a vidraria utilizada nos
experimentos foi lavada em um banho de hidróxido de sódio 1 M em solução
alcoólica a 50%, seguido de um banho de ácido nítrico 1 M, enxaguada
abundantemente com água Milli-Q, e finalmente seca em estufa a 90°C.
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5.2.2.

Determinação

da

Concentração

de

Glicose-6-Fosfato

Desidrogenase
A determinação da concentração de G6PD no sistema, antes e após a
separação

de fases, foi baseada

no ensaio enzimático (BERGMEYER,

1983), com algumas modificações devido às condições dos experimentos de
partição. Desta forma, o Tampão Mcllvaine foi utilizado ao invés de tampão
Tris-HCI e a temperatura foi diminuída de 37°C para 15 °C para prevenir a
ocorrência de turbidezlseparação

durante a medida de atividade. A

concentração de G6PD foi considerada proporcional à atividade enzimática,
medida determinando-se a velocidade de formação de NADPH, o qual
absorve em comprimento de onda U.V. a 340 nm (coeficiente de extinção

molar E = 6.220 M-1cm-1).Uma unidade de G6PO (U) foi definida como a
quantidade de enzima que catalisa a redução de 1 !imol de NAOP+por
minuto, nas condições de ensaio. As concentrações de cada reagente na
cubeta espectrofotométrica foram: 900 !iL de tampão Mcllvaine pH 7,2, 20
!lL de solução de glicose-6-fosfato 250 mM, 5 !lL de solução de NADP+131
mM e 20 !lL de amostra contendo G6PO a ser determinada. O aumento de
absorbância foi acompanhado por 50 segundos, logo após adição da
amostra, em aparelho espectrofotômetro Beckmann DU-640.
5.2.3. Determinação da Concentração

Total de Proteínas

A concentração total de proteínas no sistema, antes e após a
separação de fases, foi determinada pelo método de BCA (SMITH et aI.,
1985). Este método baseia-se na reação das ligações peptídicas e cadeias
laterais dos aminoácidos cistina, cisteína, triptofano e tirosina com o Cu2+em
solução alcalina, reduzindo-o a Cu+.O Cu+,por sua vez, forma um complexo
solúvel em água com duas moléculas de BCA (ácido bicinconínico), de cor
púrpura e que absorve fortemente a 562 nm. Portanto, em um tubo de
ensaio foram adicionados 50 !lL da amostra contendo proteínas e 1 mL do
reagente de BCA,preparado a fresco pela mistura, na proporção de 1:50, de
solução de sulfato cúprico (CuS04.5H2O) a 4% com solução constituída de
1% de BCA sádico, 0,16% de tartarato de sÓdio, 0,4% de hidróxido de sódio
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(NaOH) e 0,95% de bicarbonato de sódio (pH 11,25, ajustado com NaOH). O
tubo foi então incubado a 37 DCpor 30 minutos. Após este período, o tubo foi
resfriado à temperatura ambiente e a absorbância da solução lida a 562 nm,
em espectrofotômetro Beckmann OU-640, utilizando-se água deionizada
como branco. A concentração total de proteínas na amostra foi então obtida
a partir de curva de calibração construída com base em soluções de
albumina de soro bovino (BSA) com concentrações variando de 20 a 2000
mg/L.

5.2.4.

Preparação

do

Homogeneizado

Celular

de

S. cerev;s;ae

adicionado de G6PD pura
Inicialmente, realizou-se o rompimento das células de S. cerevisiae.
Para isto, 4 9 de fermento comercial prensado foram lavados com 50mL de
tampão Tris-HCI e centrifugados por 25 minutos a 6 °C e 3328 g, em
centrífuga

refrigerada (JOUAN -

BR 4i). Após

a centrifugação, o

sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas em 10 mL de
tampão Tris-HCI adicionado de cloreto de magnésio (MgCI2) 5 mM, EOTA
(ácido etilenodiaminotetracético) 0,2 mM, ~-mercaptoetanol 10 mM, ácido
aminocapróico 2 mM e PMSF (fluoreto de fenilmetilsulfonila) 1 mM. As
células em suspensão foram então rompidas por tratamento em vórtice
(Phoenix AP56, Araraquara) na presença de pérolas de vidro (0,5 mm de
diâmetro), mantendo-se a proporção de 5 mL de suspensão celular para
7,45 9 de pérolas de vidro. O rompimento foi realizado durante um tempo
total de 12 minutos, intercalando-se entre agitação e imersão em banho de
gelo a cada 30 segundos. As pérolas de vidro e parte dos fragmentos
celulares foram removidos por centrifugação a 3328 9 e 6 °C durante 25
minutos. Para maior remoção de fragmentos celulares, o sobrenadante
obtido foi novamente centrifugado a 17000 9 e 6 °C durante 25 minutos,
sendo que o sobrenadante resultante desta centrifugação final consistiu no
homogeneizado celular de S. cerevisiae.
O homogeneizado celular de S. cerevisiae obtido foi então adicionado
de uma solução estoque de G6PO pura a 0,0488% (p/p), na proporção de 55
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partes de solução de enzima pura para 45 partes de homogeneizado celular.
Portanto, um homogeneizado celular de S. cerevisiae contendo 0,0271%
(p/p) de G6PO pura foi obtido.

5.2.5. Preparação do Sistema Micelar de Duas Fases Aquosas
Os sistemas micelares de duas fases aquosas foram preparados em
tubos de ensaio graduados de 10 mL, pela adição de C1OE4,C10TAB e
homogeneizado celular de S. cerevisiae contendo G6PO nas quantidades
desejadas em tampão Mcllvaine, resultando em um sistema de volume total
de 3 mL. O homogeneizado celular de S. cerevisiae contendo G6PO foi
adicionado ao sistema em uma quantidade tal que fornecesse uma

concentraçãoaproximadade 0,0068%(p/p) de G6POpura. A concentração
de enzima utilizada foi baseada nos resultados prévios obtidos para a
partição de G6PO pura em sistema C1QEdC1OTAB/tampão
(RANGEL-YAGUI
et a/., 2003), dado que a desnaturação da enzima pela presença do
tensoativo catiônico depende da proporção enzima - tensoativo. Todos os
componentes do sistema foram adicionados por pesagem, homogeneizados
manualmente e equilibrados a 4 °C de modo a exibir uma única fase límpida
e homogênea. Em seguida, as soluções foram transferidas para um banho
de temperatura controlada, previamente ajustado para o valor desejado, e
mantidas em repouso por 3 horas para obtenção da separação de fases e
equilíbrio das mesmas. Experimentos preliminares mostraram que o perfil de
partição da G6PO após 3 horas de repouso é o mesmo que o observado
após 21 horas de repouso, justificando o tempo escolhido (RANGEL-YAGUI
et a/., 2003). Após o repouso, o volume das fases superior e inferior foi
medido e amostras das duas fases foram cuidadosamente retiradas, com
auxílio de seringa e agulha, para análise de atividade enzimática conforme
descrito no Item 5.2.2 e concentração total de proteínas conforme descrito
no Item 5.2.3. Cada experimento de partição de homogeneizado celular de
S. cerevisiae contendo G6PO foi realizado em triplicata e os respectivos
desvios padrões e intervalos de confiança foram calculados.
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5.2.6. Parâmetros de Extração Analisados
Os resultados obtidos foram analisados a princípio em termos de
coeficiente de partição, Kp,o qual pode ser expresso por:
C
K =~
P

(5.1 )

Cp,b

em que Cp,te Cp,bcorrespondem às concentrações de proteínas nas fases
superior (top - t) e inferior (bottom - b), respectivamente. Foram calculados
tanto o coeficiente de partição da enzima G6PD, KG6PD,
quanto o coeficiente
de partição das proteínas totais, Kp. Com os coeficientes de partição, um
novo parâmetro, a seletividade ($) foi calculada de acordo com a seguinte
expressão:
$ = KG6PD

(5.2)

Kp

Os balanços de massa para proteínas totais e G6PD foram calculados
de acordo com a expressão:
BM

em que

Ct,

=

CtVt + CbVb x 100%

(5.3)

CYI

Cb e C; referem-se

às concentrações

do componente

(proteínas totais ou G6PD) nas fases superior, inferior e na solução

estoque

inicialmente adicionada ao sistema, respectivamente. Vt, Vb e Vi são os
volumes da fases superior, inferior e da solução estoque inicialmente
adicionada ao sistema, respectivamente.

No caso da G6PD, como a

determinação de concentração é feita por medida de atividade enzimática,
adotou-se o termo balanço de atividade (BA).
Além do coeficiente de partição, a eficiência do sistema em partição
da G6PD também foi avaliada com base no valor de rendimento de G6PD na
fase do sistema na qual a enzima foi recuperada (YG6PD), sendo

YG6PD

definido a seguir:
YG6PD

=

CG6PO,X

10 x 100%

CG6PO.i

V;

(5.4)
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em que CG6PD.x e CG6PD.í
correspondem às concentrações de G6PO na fase
de interesse do sistema (superior, t, ou inferior, b) e na solução de enzima
inicialmente adicionada ao sistema. Por fim, o fator de purificação (f p )
resultante da extração por sistema micelar de duas fases aquosas foi
calculado, de acordo com a seguinte equação:
f = Ae,x
P

em que Ae,xe Ae.ícorrespondem

(5.5)

Ae,i

aos valores de atividade específica na fase

x (superior, t, ou inferior, b) do sistema e na solução de enzima inicialmente
adicionada

ao sistema,

respectivamente,

sendo

a atividade

específica

definida por:

A = CG6PD
e

em que

CG6PD

corresponde

(5.6)

CP

à concentração

de G6PO e Cp corresponde

à

concentração de proteínas totais.

5.3. Resultados e Discussão

Inicialmente, a purificação de G6PO presente em homogeneizado de
S. cerevisiae foi

estudada

utilizando-se

C1QEdC1QTAB/tampãode duas fases

um sistema micelar

aquosas a 30°C,

misto

com uma

concentração total de tensoativos de 128 mM e composição da solução de
asal

= 0,06, de acordo com RANGEL-YAGUI et ai. (2003). A composição da

solução representa a fração molar de tensoativo

seja,

asal

catiônico na solução, ou

= [CnTAB]/([CnTAB]+{C1oE4J).Os resultados obtidos para este

ensaio estão expressos na Tabela 5.1.

v - Purificaçãoda G6PD de S. cerevisiae por sistemas micelares

142

TABELA 5.1 - Resultados de coeficientes de partição de G6PD (KG6PO)
e de
proteínas totais (Kp), balanço de atividade de G6PD (BAG6PO),balanço de
massa de proteínas totais (BMp), rendimento de G6PD na fase superior
(YG6PO)
, seletividade (S) e fator de purificação (fp), para o sistema
C1QEJC10TAB/tampãode duas fases aquosas utilizando-se T = 30,0 °c,
concentração total de tensoativos de 128 mM e asal= 0,06.
s
KG6PD
Kp
BAG6PD
BMp
YG6PD
fp
1,91

::!:

0,05

1,25::!: 0,1

86%:!: 1

101 % ::!:7

48%

1,55

1,05

De acordo com os resultados na Tabela 5.1, a G6PD presente em
homogeneizado celular de S. cerevisiae apresentou partição preferencial

para a fase superior do sistema C1oEJC1QTAB/tampão, rica em micelas
mistas positivamente carregadas, resultando em um coeficiente de partição
de 1,91. Porém, como o balanço de atividade de G6PD foi de 86%, um
rendimento da enzima na fase superior, YG6PO,de somente 48% foi
observado. Apesar de ter sido obtido um valor de KG6PDsuperior a 1, as
proteínas totais presentes no sistema também apresentaram partição
preferencial para a fase superior, com um coeficiente de partição Kp = 1,25.
Conseqüentemente, a seletividade do sistema foi baixa e um fator de
purificação de apenas 1,05 (correspondendo a 5% de aumento de pureza)
foi observado. É importante destacar que, de acordo com as determinações
de concentração de proteínas totais e G6PD, esta última correspondeu a
aproximadamente 3% das proteínas totais, contribuindo para o valor de Kp.
A presença de diversas proteínas e outros componentes celulares no
homogeneizado

de S. cerevisiae causou uma diminuição no valor de

KG6PD

obtido, em comparação com o obtido previamente com a partição da enzima
pura (KG6PD
= 7,7) (RANGEL-YAGUI et aI., 2003). Esta diminuição pode ser
explicada pela presença de proteínas e outras moléculas no sistema, que
não a G6PD, apresentando carga efetiva negativa. Desta forma, o
coeficiente de partição da G6PD passa a depender também da intensidade
das forças atrativas entre estas moléculas e as micelas positivamente
carregadas. Além disso, no homogeneizado celular a carga efetiva da G6PD
pode diferir da carga efetiva da enzima isolada, devido a interações com
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outras moléculas. A presença do homogeneizado celular também causou
alterações na curva binodal referente a esse sistema, apresentada por
RANGEL-YAGUI et aI. (2003), o que pode ser comprovado pelo valor de
R = VJVbobtido, sendo Vte Vbos volumes das fases superior e inferior do
sistema, respectivamente. No presente ensaio, um valor de R de 0,67 foi
obtido, sendo que, segundo a curva binodal que caracteriza o sistema
C1QEJC1QTAB/tampão
na temperatura utilizada, um valor de R = 1,0 deveria
ocorrer.

o

valor de Kp obtido (1,25) indica que diversas

proteínas

foram

atraídas para a fase superior, rica em micelas positivamente carregadas. No
sistema estudado, tanto proteínas com características mais hidrofóbicas
quanto proteínas hidrofílicas negativamente carregadas apresentam partição
preferencial para a fase superior, rica em micelas. No caso das proteínas
hidrofóbicas, as mesmas podem se posicionar no interior das micelas em
contato com as caudas apoiares dos tensoativos. As proteínas hidrofílicas de
carga efetiva negativa, por sua vez, são atraídas eletrostaticamente para a
fase superior devido à carga global positiva das micelas. Com base no
comportamento

observado

para

as

proteínas

em

sistema

micelar

C1QEdC1QTAB/tampão,
um novo ensaio de partição foi realizado, porém em
dois estágios.
Inicialmente, foi realizada a partição do homogeneizado celular de S.
cerevisiae contendo G6PO em um sistema micelar não-iônico de duas fases
aquosas (C1QEdtampão),de forma a favorecer a partição das proteínas mais
hidrofóbicas para a fase superior, rica em micelas não-carregadas. Neste
sistema,

as

proteínas

hidrofílicas,

incluindo

a

G6PO,

migram

preferencialmente para a fase inferior, pobre em micelas, na qual existe um
maior volume livre disponível. Em outras palavras, as proteínas hidrofílicas
migram para a fase inferior do sistema por efeito de volume de exclusão
(NlKAS et aI., 1992; LUE,BLANKSCHTEIN, 1996). Em seqüência,

a fase

inferior deste sistema foi coletada e a partir da mesma um novo sistema
micelar foi preparado, porém um sistema mice/ar misto de duas fases
aquosas (C1QEdC1QTAB/tampão).
A enzima G6PO foi então recuperada

na
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recuperada na fase superior do sistema C1QE,JC10TAB/tampão,
bem como
outras

proteínas

de carga

efetiva

negativa,

devido

às

interações

eletrostáticas com as micelas positivamente carregadas. A Tabela 5.2
apresenta os resultados obtidos para a extração de G6PD presente em
homogeneizado celular de S. cerevisiae por sistemas micelares de duas
fases aquosas em dois estágios.

TABELA 5.2 - Resultados de coeficientes de partição de G6PD (KG6PO)
e de
proteínas totais (Kp), balanço de atividade de G6PD (BAG6PO),balanço de
massa de proteínas totais (BMp), rendimento de G6PD na fase inferior do
sistema micelar não-iônico ou superior do sistema micelar misto (YG6PO),
seletividade (S) e fator de purificação (fp), para o processo de purificação de
G6PD presente em homogeneizado celular de S. cerevisiae realizado em
dois estágios.
.
.
EST AGIO I

C10EJtampão
3 % C1o,

T = 21,O°C

EST AGIO 11

C10EJC1oTAB/tampão
XT

= 128 mM, T = 30°C

Resultado
Global

R

0,31

0,76

KG6PD

0,35 :t 0,07

3,82 :t 0,04

Kp

0,48 :t 0,08

1,38 :t 0,06

BAG6PD

100%

87% :t 3

87% :t 3

BMp

93% :t 5

106% :t 7

99% :t 9

YG6PD

90% :t 3

65% :t 5

59 % :t 6

S

0,73

2,77

378a
,

fp

1,1

1,2

1,3

a valor calculado pela multiplicação do inverso de S no estágio I por S no estágio 11,dado

que a G6PO é recuperada na fase inferiordo estágio I.

De acordo com a Tabela 5.2, no primeiro estágio do processo de
purificação (Sistema I), a enzima G6PD migrou preferencialmente para a
fase inferior do sistema, sendo observado um coeficiente de partição de
0,35.

No

entanto,

a

maior

parte

das

proteínas

também

migrou

preferencialmente para a fase inferior do sistema, sendo obtido um
coeficiente de partição de proteínas totais Kp = 0,48. Apesar de ter sido
obtido um valor de Kp baixo, o mesmo foi superior ao KG6PO,mostrando que
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houve partição preferencial de determinadas proteínas, de caráter mais
hidrofóbico, para a fase superior do sistema. Neste primeiro estágio, um fator
de purificação de 1,1 foi obtido, sendo a seletividade S = 0,73. O valor de
seletividade inferior a 1, ocorre pois nesse sistema, a G6PD migra
preferencialmente para a fase inferior de forma mais acentuada que o total
de proteínas. Nesse sentido, para o sistema C1QEJtampãoquanto menor o
valor de S, mais seletivo é o processo. Balanços de atividade de G6PD e de
massa de proteínas totais de 100%, considerando-se o erro experimental,
foram obtidos neste primeiro estágio do processo de purificação. Para este
primeiro estágio, um rendimento em G6PD na fase inferior do sistema
micelar C1QEJtampãoYG6PD
= 90% foi obtido.
No segundo estágio do processo de purificação (Tabela 5.2), um
coeficiente de partição da enzima G6PD de 3,82 foi obtido, mostrando que a
mesma foi atraída para a fase superior, rica em micelas C1QEJC1QTAB
positivamente carregadas. O coeficiente de partição de proteínas totais, por
sua

vez,

foi

de

1,38.

Portanto,

neste

sistema

a

G6PD

migrou

preferencialmente para a fase superior de forma mais acentuada do que o
total de proteínas. Conseqüentemente, um fator de purificação de 1,2 foi
obtido, sendo o segundo estágio do processo de purificação mais seletivo,
com um valor de S = 2,77. Neste segundo estágio, as proteínas de carga
efetiva positiva foram separadas da G6PD, por apresentarem partição
preferencial para a fase inferior do sistema devido à repulsão eletrostática
existente entre estas proteínas e as micelas positivamente carregadas,
predominantes na fase superior do sistema. O balanço de massa de
proteínas totais neste segundo estágio do processo de purificação foi de
100%, considerando-se o erro experimental. O balanço de atividade de
G6PD, por sua vez, foi de 87%, devido a um certo grau de desnaturação da
enzima pela presença do tensoativo catiônico C1Q
TAB no sistema. Neste
segundo estágio do processo de purificação, um rendimento em G6PD na
fase superior do sistema micelar C1QEJC1QTAB/tampão

YG6PD;;: 65% foi

obtido. Um valor de R de 0,76 foi observado para o segundo estágio sendo
que, como mencionado anteriormente, segundo a curva binodal

que
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caracteriza o sistema C1QEJC10TAS/tampãona temperatura utilizada, um
valor de R = 1,0 deveria ocorrer. Novamente, a presença do homogeneizado
celular causou alterações na curva binodal. No entanto, o valor de R
observado encontra-se mais próximo do valor esperado com base na curva
binodal do que o observado no processo de purificação direta por sistema
micelar misto (C1QEJC1QTAS/tampão)
de duas fases aquosas (R = 0,67), o
que sugere a presença de menos contaminantes neste segundo estágio do
processo de purificação em dois estágios.
De acordo com os resultados globais do processo em dois estágios
apresentados na Tabela 5.2, um fator de purificação de 1,3 foi obtido ao fim
do processo de purificação, correspondendo a um valor de seletividade de
3,78. O processo de purificação em dois estágios resultou em um valor de
recuperação de G6PD global, YG6PD,
de 59%. Estes resultados mostram-se
superiores aos resultados obtidos na purificação de G6PD presente em
homogeneizado

de

S.

cerevisiae

em

sistema

micelar

misto

C1OEJC1oTAS/tampão,apresentados na Tabela 5.1. A Tabela 5.3 apresenta
uma comparação entre os valores de coeficiente de partição e rendimento
em G6PD obtidos para a enzima pura e a partir de homogeneizado de S.
cerevisiae

contendo

a

enzima,

utilizando-se

sistema

micelar

misto

C10EJC1OTAS/tampãoe o processo de purificação em dois estágios
apresentado.

TABELA 5.3 - Comparação entre os valores de coeficiente de partição
(KG6PO)
e rendimento em G6PD (YG6PO)
obtidos para a G6PD pura e a partir
de homogeneizado de S. cerevisiae contendo G6PD, utilizando-se sistema
micelar misto C1oEJC1QTAS/tampãoe o processo de purificação em dois
estágios.
PROCESSO UTILIZADO
FONTE DE G6PD
KG6PD
YG6PD (%)
Enzima pura

sistema C1OEJC1O
TAS/tampão

7,7

71

Homogeneizado
de S.cerevisiae

sistemaC1QEJC1QTAS/tampão

1,91

48

1-0,35
11- 3,82

59

Homogeneizado
de S.cerevisiae

purificação em dois estágios:
1- C10EJtampão
1I

-C1oEJC1oTAS/tampão
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Portanto, com base na Tabela 5.3, pode-se afirmar que o processo de
purificação em dois estágios apresenta-se como alternativa mais adequada
e promissora para a purificação de G6PD proveniente de homogeneizado
celular de S. cerevisiae. Neste processo, primeiro a G6PD é purificada da
presença de proteínas e outros componentes de caráter mais hidrofóbico,
através da partição em um sistema micelar C1OEJtampãode duas fases
aquosas. Em um segundo estágio, a G6PD é purificada da presença de
proteínas e outros componentes de carga efetiva positiva, através da
partição em um sistema micelar misto C1oEdC1Q
TAS/tampão de duas fases
aquosas. Estudos posteriores utilizando homogeneizado celular de S.
cerevisiae sem adição de enzima pura, ou seja, somente com a enzima
proveniente do rompimento do microrganismo, devem ser realizados. Estes
estudos são importantes não só para obtenção de valores reais de S e fp no
caso de purificação da enzima proveniente do microrganismo, mas também
para determinação da concentração adequada de homogeneizado a ser
adicionada no sistema de modo a permitir separação de fases e ao mesmo
tempo minimizar a desnaturação da enzima G6PD.
Futuramente, a variação da temperatura de extração utilizada no
primeiro estágio do processo de purificação (sistema C1QEJtampão)deve ser
estudada. O aumento da temperatura de extração é proporcional ao
aumento da diferença de concentração de tensoativo não iônico entre as
fases superior e inferior, ou seja, quanto maior a temperatura empregada,
maior a concentração de tensoativo na fase superior em comparação com a
fase inferior (LlU et aI., 1995, 1996). Desta forma, a utilização de
temperaturas mais altas levaria a uma partição mais extrema da G6PD para
a fase inferior do sistema, devido a interações do tipo volume de exclusão
mais acentuadas. A variação do valor de R (R=V/Vb) também deve ser
explorada no sentido de se otimizar o processo de purificação da enzima
G6PD em sistema micelar de duas fases aquosas em dois estágios. Neste
sentido, um sistema micelar C1QEJtampão(primeiro estágio) com um valor
de R mais baixo fornecerá uma recuperação do total de G6PD na fase
inferior do sistema maior, sendo que no segundo estágio, um valor de R
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mais baixo fornecerá uma possibilidade de concentração da enzima, devido
ao volume reduzido da fase superior do sistema na qual a G6PD é
recuperada.
5.4. Conclusão
A purificação da G6PD presente em homogeneizado de S. cerevisiae
em sistema micelar formado pelo tensoativo não-iônico óxido de n-

deciltetraetileno (ClOE4) adicionado do tensoativo catiônico brometo de
deciltrimetilamônio

(C1QTAB)foi

estudada. A

G6PD presente no

homogeneizado celular de S. cerevisiae apresentou partição preferencial
para a fase superior do sistema ClOEJClOTAB/tampão, rica em micelas
mistas positivamente carregadas, resultando em um coeficiente de partição
de 1,91 e uma recuperação da enzima na fase superior de 48%. Apesar de

ter sido obtido um valor de KG6PD superiora 1, as proteínastotais presentes
no sistema também apresentaram partição preferencial para a fase superior,
com um coeficiente de partição Kp = 1,25. Conseqüentemente, um fator de
purificação de apenas 1,05 (correspondendo a 5% de aumento de pureza)
foi observado.
Um sistema de purificação em dois estágios, sendo o primeiro
constituído de sistema micelar não-iônico (ClOE4)de duas fases aquosas e o
segundo de sistema micelar misto (C1QEJC1QTAB)de duas fases aquosas foi
aplicado para a purificação de G6PD presente em homogenenizado de S.
cerevisiae. Inicialmente, a G6PD foi purificada da presença de proteínas e
outros componentes de caráter mais hidrofóbico, através da partição no
sistema micelar C10EJtampão de duas fases aquosas e em seqüência, a
G6PD foi purificada da presença de proteínas e outros componentes de
carga efetiva positiva, através da partição no sistema micelar misto
C1QEJClOTAS/tampão

de duas fases aquosas.

Ao fim do processo

de

purificação, um rendimento em G6PD de 59% foi obtido, correspondendo a
um fator de purificação de 1,3.
Portanto, o processo de purificação em dois estágios apresenta-se
como alternativa mais adequada e promissora, dentre os sistemas
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estudados, para a purificação de G6PD proveniente de homogeneizado
celular de S. cerevisiae. Estudos posteriores utilizando homogeneizado

celular de S. cerevisiaesem adição de enzimapura, ou seja, somentecom a
enzima proveniente do rompimento do microrganismo, devem ser realizados,
com o intuito de otimizar a purificação da G6PD presente no homogeneizado
celular e determinar a concentração adequada de homogeneizado a ser
adicionada ao sistema de modo a permitir separação de fases e ao mesmo
tempo minimizar a desnaturação da enzima G6PD.
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CONCLUSÕES

Dada a estrutura desta tese, a maioria das conclusões a que se pôde
chegar já se encontram enunciadas nos capítulos aos quais se referem. O
texto apresentado a seguir consiste em um resumo delas.
A partição da enzima G6PD em sistema micelar de duas fases
aquosas foi estudada. Nos experimentos realizados em sistema micelar
formado pelo tensoativo não-iônico C10E4,observou-se a expulsão da G6PD
da fase superior (rica em micelas), para a fase inferior (pobre em micelas)
refletida nos baixos valores de KG6PDobtidos. Este fato deve-se às
interações repulsivas estéricas, do tipo volume de exclusão, as quais
direcionam proteínas hidrofílicas para a fase inferior do sistema, na qual o
volume livre é maior.
A partição da enzima G6PD em sistemas micelares mistos (nãoiônico!catiônico)

de duas fases

aquosas também foi estudada.

Os

coeficientes de partição de G6PD obtidos nos sistemas C1QEJCnTAB/tampão
(n = 8, 10 e 12) foram no mínimo 2,5 vezes maiores que aqueles obtidos no
sistema C1QE,Jtampãocorrespondente, demonstrando que a enzima de

carga efetiva negativaé eletrostaticamente atraída para a fase superior que
contém um número maior de micelas mistas de C1QEJCn
TAB positivamente
carregadas. O sistema C1oEdC10TAB!tampãoforneceu o melhor coeficiente
de partição

(KG6PD

= 7,7) dentre os sistemas estudados, acarretando em um

aumento de 22 vezes na partição da G6PD para a fase superior quando
comparado ao sistema C1QEdtampãocom o mesmo volume de exclusão, e
em um rendimento de G6PD na fase superior de 71%.
A partição das enzimas UK e G6PD em sistema micelar de duas fases
aquosas contendo inibidores enzimáticos como ligantes de afinidade livres
em solução foi estudada. Apesar de não ter sido observado aumento no
coeficiente de partição da enzima UK com o ligante de afinidade (partição
uniforme do ligante entre as duas fases), e de o aumento do coeficiente de
partição obtido para a G6PD ser pequeno, estudos posteriores devem ser
.

realizados.

A possibilidade

de síntese de tensoativos de afinidade, pela
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ligação covalente dos ligantes à cabeça de um tensoativo não-iônico
apresenta-se como uma alternativa interessante a ser estudada, com o
intuito de se aumentar o coeficiente de partição das enzimas. Os tensoativos
de afinidade não somente causariam a concentração dos ligantes na fase
superior, rica em micelas, mas também proporcionariam maior exposição
dos ligantes covalentemente ligados às cabeças das moléculas de
tensoativos (presentes na superfície das micelas)

e, conseqüentemente,

maior probabilidade de formação de complexo enzima-ligante.
Modelos teóricos foram desenvolvidos e utilizados para estimar o
coeficiente de partição de G6PD nos diversos sistemas micelares de duas

fases aquosas estudados. Os valores de KG6PD estimados pelas teorias
baseadas em interações por volume de exclusão e interações eletrostáticas
apresentaram uma correlação quantitativa considerável com os valores
obtidos experimentalmente, demonstrando a aplicabilidade dos modelos no
direcionamento de estratégias de purificação de proteínas.
Com base nos estudos realizados com a enzima G6PO na forma
pura, um sistema de purificação em dois estágios, sendo o primeiro

constituídode sistemamicelarnão-iônico(ClOE4)de duasfases aquosase o
segundo de sistema micelar misto (C1QEJC1QTAB)
de duas fases aquosas foi
aplicado para a purificação de G6PO presente em homogeneizado celular de
S. cerevisiae. Um rendimento final de G6PO de 59% foi obtido, com um fator
de purificação de 1,3. Concluindo, dentre as possibilidades estudadas, o
processo de purificação em dois estágios proposto apresenta-se como
alternativa mais adequada e promissora para a purificação de G6PO
proveniente

de homogeneizado

outras fontes microbianas.

celular

de S.

cere,visiae bem como de
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FIGURA A1 - Curva de calibração de absorbância em função da
concentração de cibacron blue obtida experimentalmente.
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FIGURA A2 - Curva de calibração de absorbâncía em função da
concentração de procion red obtida experimentalmente.
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CURVAS

BINODAIS OBTIDAS

TABELA A 1 - Valores de ponto de névoa (temperatura na qual o sistema
separa de fases) obtidos experimentalmente para soluções de C1OE4a
diferentes concentrações. A partir dos dados apresentados, obteve-se a
curva binodal para o sistema C1QEJtampão(Figura 2.2).
Concentração de C10Et (%, p/p)
Ponto de Névoa (OC)
0,175

20,65

0,350

19,94

0,452

19,69

0,750

19,32

1,002

19,14

2,005

19,04

3,251

19,06

4,496

19,29

6,508

19,87

7,999

20,40
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TABELA A2 - Valores de concentração de C1QE4 e de CaTAS
correspondentes aos pontos de névoa (separação de fases) obtidos
experimentalmente a 26,7 oCo A partir dos dados apresentados, obteve-se a
curva binodal para o sistema C10EJCaTAS/tampão na respectiva
temperatura (Figura 3.8).
Concentraçãode C1o~ (%, p/p)
Concentraçãode CsTAS (%, p/p)
0,30

0,332

0,37

0,363

0,56

0,367

0,77

0,385

1,00

0,399

1,22

0,405

1,58

0,417

1,83

0,422

2,00

0,431

2,35

0,435

2,98

0,444

3,72

0,456

4,22

0,466

5,30

0,470

6,81

0,472

7,17

0,470

7,93

0,460

8,46

0,454

9,11

0,445

9,83

0,434

10,34

0,420

11,70

0,388

13,95

0,327

14,10

0,309

14,92

0,303

15,02

0,300

16,14

0,259

16,44

0,250

16,88

0,230
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TABELA A3 - Valores de concentração de C10E4 e de CaTAS
correspondentes aos pontos de névoa (separação de fases) obtidos
experimentalmente a 30,5 oCo A partir dos dados apresentados, obteve-se a
curva binodal para o sistema C1oE,JCa
TAS/tampão na respectiva
temperatura (Figura 3.9).
Concentração de C10Et(%, p/p)
Concentração de CsTAS (%, p/p)
0,27

0,506

0,37

0,491

0,45

0,531

0,52

0,547

0,63

0,564

0,75

0,567

0,82

0,556

1,19

0,584

1,59

0,605

2,01

0,621

2,30

0,633

2,63

0,647

2,91

0,657

2,94

0,657

3,20

0,664

3,46

0,672

3,69

0,679

4,09

0,686

4,12

0,685

4,46

0,690

4,53

0,695

5,00

0,700

5,07

0,698

5,35

0,701
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TABELA AS - Valores de concentração de C1QE4 e de C10TAS
correspondentes aos pontos de névoa (separação de fases) obtidos
experimentalmente a 30,0 oCo A partir dos dados apresentados, obteve-se a
curva binodal para o sistema C1QEv'C1Q
TAS/tampão na respectiva
temperatura (Figura 3.11).
Concentração de C10TAB(%, p/p)
Concentração de C1oE..(%, p/p)
0,40
0,46
0,55
0,93
1,38
1,41
1,64
1,78
2,54
2,74
2,93
3,23
3,46
3,65
3,77
4,07
4,38
4,58
4,86
5,04
5,44
5,47
5,85
6,16
6,74
6,77
7,41
7,65
8,52
9,27
9,93
10,58
10,93
11,44

0,078
0,086
0,091
0,100
0,125
0,135
0,151
0,145
0,175
0,187
0,191
0,206
0,209
0,230
0,224
0,238
0,251
0,252
0,269
0,271
0,291
0,287
0,291
0,296
0,321
0,329
0,343
0,347
0,360
0,375
0,390
0,401
0,405
0,408
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TABELA A6 - Valores de concentração de C10E4 e de C12TAS
correspondentes aos pontos de névoa (separação de fases) obtidos
experimentalmente a 26,7 oCoA partir dos dados apresentados, obteve-se a
curva binodal para o sistema C1QEJC12
TAS/tampão na respectiva
temperatura (Figura 3.12).
Concentração de C10E4(%, p/p)
Concentração de C12TAB(%, p/p)
0,25

0,014

0,38

0,022

0,59

0,026

1,10

0,052

1,24

0,055

2,14

0,094

2,33

0,107

3,12

0,143

3,35

0,148

3,75

0,159

4,17

0,182

4,82

0,192

4,96

0,209

5,74

0,223

6,26

0,234

6,35

0,247

7,04

0,267

7,56

0,270

7,61

0,277

8,23

0,288

8,40

0,280

9,45

0,303

9,47

0,302

9,70

0,303

10,05

0,304
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- CÁLCULO DO INVERSO DO COMPRIMENTO

DE DEBYE

No modelo teórico de partição de proteínas hidrofílicas baseado em
interações por volume de exclusão e interações eletrostáticas, apresentado
no Capítulo 3, assume-se que a força iônica do sistema, FI, afete apenas o
inverso do comprimento de Debye (K). A teoria de Debye-Hückel fornece
uma representação precisa do comportamento limite dos coeficientes de
atividade em soluções iônicas diluídas. Esta teoria baseia-se na hipótese de
os eletrólitos fortes se encontrarem completamente dissociados em íons. Os
desvios do comportamento ideal observados são então atribuídos a
interações elétricas entre os íons. Para obter teoricamente as propriedades
de equilíbrio das soluções iônicas, é necessário calcular a energia livre
excedente proveniente dessas interações eletrostáticas (MOORE, 1976). Na
teoria, considera-se que cada íon é rodeado por uma atmosfera iônica,
sendo a carga total dessa atmosfera igual à carga do íon, porém de sinal

oposto. O raio médioda atmosferaiônica é 1/K, conhecido por comprimento
de Debye. O comprimento de Debye, portanto, é uma medida aproximada da
distância dentro da qual o campo eletrostático se estende com intensidade
apreciável. Como K é proporcional à raiz quadrada da força iônica, quando a
mesma é elevada a atmosfera se encontra mais próxima ao íon do que
quando a força iônica é pequena (CASTELLAN, 1986).
Para o cálculo do excesso de energia livre proveniente das interações
eletrostáticas entre os íons em solução, calcula-se o potencial elétrico
médio, !fi, de um dado íon na solução devido a todos os outros íons.
Conhecendo-se

!fi,

é possível calcular o trabalho que deve ser desprendido

para carregar reversivelmente os íons até esse potencial, e este trabalho
corresponde à energia livre excedente atribuída às interações eletrostáticas.
A energia livre excedente está diretamente relacionada com o coeficiente de
atividade iônico, uma vez que ambos constituem uma medida dos desvios
da idealidade (MOORE, 1976). Com base nesta abordagem da teoria de
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Debye-Hückel, a seguinte equação para o inverso do comprimento de Debye
(K)pode ser obtida (KAMEI,2001):
1/2
K

)(F/) (Nav )
=
[ 1000 Ew kB T ]
(8;ze2

(A3.1 )

em que e corresponde à carga eletrônica, Navé o numero de Avogadro, Ewé
a constante dielétrica da água, kB é a constante de Boltzmann, T é a
temperatura absoluta utilizada na separação de fases e FI

= 0,049

Mé a

força iônica calculada com base nos íons do tampão, dada por:
FI =-

1

L M.z.
2 I

I

2

(A3.2)

I

em que Zi é a carga do íon e M; é a concentração molar do íon, para todos
os íons i do tampão.
Para o cálculo de contribuição das interações eletrostáticas ao
coeficiente de partição, o potencial de interação entre as micelas e a
proteína em cada fase foi obtido considerando-se a proteína uma esfera com
distribuição

de

cargas

uniforme

e

aplicando

as

integrais

duplas

representando a dupla camada elétrica entre uma esfera e um cilindro
(micela), modelado como um disco chato infinitamente largo. O inverso do
comprimento de Debye influencia os potenciais eletrostáticos na superfície
da proteína e na superfície das micelas, sendo que quanto maior a nuvem
iônica (maior FI) maior o efeito de blindagem das interações eletrostáticas
entre a proteína e as micelas, fazendo com que as interações eletrostáticas
sejam de curta distância (menor 1/K).
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DA

CÁLCULO

CARGA

EFETIVA

DE

PROTEíNAS

Neste apêndice, a teoria utilizada para o cálculo da carga efetiva
aproximada de proteínas é apresentada (KAMEI, 2001). Para a terminação
carboxílica

da

proteína

e

os

aminoácidos

com

cadeias

laterais

negativamente carregadas (ácido aspártico, ácido glutâmico, cisteína e
tirosina), o equilíbrio de ionização é dado por:
HA ~ H+ + ADesta forma, a constante aparente de equilíbrio,K, para essa
ionização é:
K = [H+][A-]
[HA]

(A4.1 )

em que [HA] é a concentração molar de aminoácido, [A -] é a concentração
molar de aminoácido na forma não-protonada e [H+]é a concentração molar
hidrogeniônica. Dentro desse contexto, o pKa do aminoácido pode ser
definido como:
pKa = -logK

= -109

[H+][A-]
( [HA]

]

(A4.2)

Sabendo-se que o pH equivale ao log1/[H+], a equação (A4.2) pode
ser reescrita da seguinte forma:
j[A-]
pH = pKa + 10, [HA] ]

(A4.3)

A equação (A4. 3), por sua vez, pode ser reescrita como:
[HA] = [A-]

1

(A4. 4)

Considerando-se um balanço de massa do aminoácido nas formas
protonada e não-protonada, a seguinte relação é obtida:
[A-]+[HA] = NA[P]

(A4.5)
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em que NA corresponde ao número de aminoácidos ou terminações
carboxílicas (se a proteína for composta por mais de uma subunidade) por
proteína e [P] é a concentração molar de proteína. Substituindo a equação
(A4.4) na equação (A4.5), a seguinte equação é obtida:
A-

-

(A4.6)

NA [P]

] - 1 + 1/1o (pH-pK.

[

)

A equação (A4.6) pode ser simplificada da seguinte forma:
N [P ]
10(pH-PK.)
[A -] A
- 1 + 1/1 O(pH-pK.) 10(pH-pK.)
resultando na equação:
[A - ]

-

N A 10(PH-PK.)
1 + 1 O(pH-pK.)

[P ]

(A4.7)

O valor de NA pode ser obtido com base na seqüência de
aminoácidos da proteína. O pH da solução, no presente trabalho, é de 7,2. O
pKa característico de cada aminoácido ou da terminação carboxílica pode
ser obtido na literatura (ver Tabela A1) (STRYER, 1992). Aplicando-se a
equação (A4.7) para a terminação carboxílica, ácido aspártico, ácido
glutâmico, cisteína e tirosina, a somatória dos valores de [AO]obtidos fornece
uma relação de concentração molar de cargas negativas, [carga-], em
função da concentração de proteína, [P]. É importante ressaltar que,
medidas de pH após a separação de fases foram realizadas e o pH obtido
em ambas as fases dos sistemas foi de 7,2.
Entretanto, para determinados aminoácidos a forma protonada
apresenta-se positivamente carregada, enquanto que a forma não-protonada
é neutra. Portanto, para estes aminoácidos que podem apresentar cadeias
laterais positivamente carregadas (histidina, lisina e arginina) e também para
a terminação amínica, a equação (A4.3) pode ser escrita da seguinte forma:
pH = pKa +101 [A]
~~JHA+]J

(A4.8)

em que [A] é a concentração molar de aminoácido na forma não-protonada,
[HA+] é a concentração molar de aminoácido na forma protonada e o pKa
pode ser escrito da seguinte forma:
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pKa = -logK = -loj[H+][A]

~l

Seguindo

(A4.9)

[HA+] ]

o mesmo raciocínio adotado para os aminoácidos com

cadeias laterais negativamente carregadas, a equação (A4.8) pode ser
reescrita como:
(A4.10)

[A] = [HA+]10(pH-PKa>

Q balanço de massa do aminoácido nas formas protonada e nãoprotonada fornece, neste caso, a seguinte relação:
(A4.11)

[A]+[HA+] = NA[P]

em que NA corresponde ao número de aminoácidos ou terminações
amínicas (se a proteína for composta por mais de uma subunidade) por
proteína e [P] é a concentração molar de proteína. Substituindo a equação
(A4.10) na equação (A4.11), a seguinte equação é obtida:
[HA+]

NA

- 1+ 1o

[P ]

(pH-pK.

(A4.12)

>

Novamente, o valor de NApode ser obtido com base na seqüência de
aminoácidos da proteína, o pH da solução é de 7,2 e o pKa característico de
cada aminoácido ou da terminação carboxílica pode ser obtido na literatura
(ver Tabela A7) (STRYER, 1988). Aplicando-se a equação (A4.12) para a
terminação amínica, histidina, lisina e arginina, a somatória dos valores de
[HA+] obtidos fornece

uma relação de concentração molar de cargas

positivas, [carga +], em função da concentração de proteína, [P]. Por fim, o
valor de [carga -] pode ser somado ao valor de [carga+], obtendo-se a
concentração molar de carga efetiva [carga efetiva]. Como a concentração
molar de carga efetiva é expressa em termos da concentração molar de
proteína, [P], a [carga efetiva] pode ser dividida por [P], fornecendo a carga
efetiva por molécula de proteína (carga efetiva):
carga efetiva

= [carga+]

+ [carga-]

~

[P]

(A4.13)

Para a enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD), considerando
duas subunidades e baseando-se na sua seqüência de aminoácidos
(RQWLAND et ai., 1994), a carga efetiva em pH 7,2 foi estimada em - 42,2.
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Para a enzima urokinase (UK), baseando-se na sua seqüência de
aminoácidos segundo HOLMES et aI. (1985), a carga efetiva em pH 7,2 foi
estimada em + 16,5.
TABELA A7 - Valores de pKa para aminoácidos com cadeias laterais
carregadas e grupos terminais de proteínas (STRYER, 1988).
AMINOÃCIDO OU GRUPO TERMINAL
pKa
Terminal carboxílico

3,1

Ácido aspártico

4,4

Ácido glutâmico

4,4

Cisteína

8,5

Tirosina

10,0

Terminal amínico

8,0

Histidina

6,5

Usina

10,0

Arginina

12,0

with some infections such as hepatitis (Chim et al., 2001;
Krzelj et al., 2(01). As a result several biocbemical and
medical studies involving G6PD have been carried out (AItikat et al., 2001; Au et al., 2000: COlrdllet al., 2002; Ishibashi et al., 1999) . This enzyme is also of great interest as
an analytical reagent, being used in various quantitative
assays, including the measurement of creatin-kÍDaseactivity
for diagnosis of heart and skeletal-muscle diseases, the measurement of hexose concentrdrions, and as a marlcer for
enzyme immunoassays (Lojudice et al., 2(01). The use of
G6PD for measuring glucose in the presence of fructose
constitutes an important tool for the detection of illegal
sugar addition in the final prodUCL<;
of the wine and fruit
juice industries (Abr.thão-Neto et al., 1997), This enzyme
can also be used to identify and quantify glucose released by
starch hydrolysis in fruit prepardÚons, even in the presence
of fmit pieces, colored compounds, high concentrdrions of
sucrose, and other kind<;of polyssacharides (Chatel et al.,
1996). As a biosensor, the enzyme G6PD can rdpidly monitor the concentration of glucose-~phosphate in blood or
human tissue at lower cost and in a less time consuming
manner than the tr.tditional melhods like chromatogr'dphy
and spectroscopy. This monitoring is important because it
can direcúy reflect the relarive activity of G6PD in the
metabolic pathways, and has been utilized to provide insight
into the regulation of G6PD in human erythrocytes and mt
liver ceIls (Bassi et al., 1999).
The industrial purification 01' the hydrophilic enzyme
G6PD has been carried out through multiple-step processes
that consist of such expensive techniques as affmity chromatography and ion-exchange chromatogrdphy (Champluvier and Kuia, 1992; Chang and Chase, 1996: Chang et al.,
1995; McCreath et al" 1995). As a result, the cost of this
enzyme as an analytical grdde reagent is very high. It is,
therefore, desÍrdble to develop a simpler and more economical technique for the purificarion of G6PD.
One of the techniques that is considered promising for
protein purification is liquid-liquid extraction. Bioseparations have been conducted in different types of two-phase
aqueous complex-tluid systems (Albertsson. 1956; Bordier,
1981: Johansson et al., 1996. 1999; Kamei et aL, 2002a;
Sivars and Tjemeld, 2000: Sivars et al., 2(00). In particular,
two-phase aqueous micellar systems exploit lhe fact lhat
some aqueous micellar solurions. under appropriate conditions, can spontaneously separ-dteinto two water-based, yet
immiscible. liquid phases between which proteins and other
biomolecules can distribute unevenly (Liu et aLo1998).
For example. an aqueous solution of lhe nonionic surfactaot n-decyl tetC'.l(ethyleneoxide) (CIOE4)undergoes macroscopic phase sepamtion, upon increasing the temperdture,
into a top, micelle-rich phase and a bottom, micelle-poor
phase (Liu et al., 1996). Since lhe concentrdÚoDofC.oE4 in
each phase exceeds its critical micelle concentration
(CMC), a Ihn:shold concentration below which sunactant
molecules are predominantly dispenied as monomers and
above which they predominantly foem micelles, micelles
are present in bolh phases (Liu et al.. 1996). SpecifIcally,
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both phases contain cylindrical micel1es, which can be modeled as micelles having a cylindrical body capped by two
hemi~"herical micel1es at the ends (Puvvada and Blankschtein, 1990: Zoeller et al., 1997). However, the C.oE4
micelles in the top phase are larger and more abundant than
those in the bottom phase. This difference in the physicochemicai environment of lhe two phases forms the basis of
an effecrive extrdCtion process (Liu et al., 1996/.
When compared to the extensively studied two-phase
aqueous polymer systems (Abbott et al., 1990, 1991, 1992;
Albertsson, 1986), two-phase aqueous micellar systems offer a number of unique and de~imble features. including the
self-assembling nature of micelles lhat enables one to control and oprimize the partitioning behavior by tuning micellar characteristics, and the ability of the micelles to simultaneously offer both hydrophobic and hydrophilic environments to solute ~'peCies,allowing selecrivity in partirioning
according to the hydrophobicity of biomolecules (Liu et al.,
1996). In addition, lhe partitioning can be made more selecrive by utilizing mixed micelles consisting of charged
surfactanLo;,or of surfactant-type affmity ligands, mixed
with nonionic surfactanL<;(Lee and Su, 1999; Saitoh and
Hinze, 1995: Sivars et al., 2000). In this respect, Karnei et
alo (2002a: 2002b) demonstmted recently that electrostatic
interactions between charged proteins and oppositely
charged mixed micelles can be exploited to enhance the
yield and selecrivity of two-phase aqueous mixed (nonionicl
anionic) micellar systems.
Although it is well known lhat ionic surfactants can bind
to proteins and induce denaturation, this effect has been
shown to depend on the type and concentrdtion of the ionic
surfactant (Gelamo and Tabak, 2000: Sen et al.. 1981).
Therefore, one may envision genemting charged mixed micelles to enhance lhe partitioning behavior of hydrophilic
proteins by the addirion of a suitable amount of an ionic
surfactant to the phase-fonning nonionic surfactant. The
amount of ionic Sllrfactant added should be sufficiently high
to induce a significant change in the protein partitioning
behavior. but sufficiently low to prevent severe denaturation
of the protein (Karnei et al., 2002a; 2002b).
In this article, we invesrigate the partirioning behavior of
the enzyme G6PD. both experimentally and theorerically, in
two-phase aqueous mixed micellar systems composed of the
nonionic surfactant n-decyl tetr.t(ethylene oxide) (C loE4)
and lhe cationic suIfactant alkyltrimethylammonium bromide (CnTAB, n = 8, 10, and 12). Similar to lhe C,oE./
buffer micellar system. the mixed C .oEJCn TABlbllffer micellar systems exhibit a single, homogeneous micellar phase
at low temperdtures that can spontaneously separdte iDto a
top, micelle-rich phase, and a bottom, micelle-poor phase as
the tempernwre is increa.o;ed.However, unlike the micelles
present in the C .oEJbuffer system, every micelle in the
two-phase aqueous C.oEJCnTABlbuffer micellar systems
is a m;xed micelle composed of both C ,oE. and the cationic
suIfactant CnTAB (n = 8. 10, or 12) (Kamei et al., 2002a).
The posirively charged mixed (CJ(~JCnTAB) micel1es are
expected to influence the partirioning behavior of any pro-

ANO BIOENGINEERING. VOL 82. NO. 4, MAY 20.2003

tein having a net charge. Specifically, for the enzyme
G6PD, since its isoelectric point is found to be around 4.6,
the enzyme is net negatively cbarged at neutra! pH and
expected to be attrdCted electrostatically to the top, mixed
miceile-rich phase.
Although G6PD has been partitioned in the past in twophase aqueous polymer systems (Alred et aL, 1994: Bhide et
aL 1995, Wang et al., 1992), ours is the fut attempt to
purify this enzyme utilizing a two-phase aqUeollSmicellar
system. As wiil be shown, our results with two-phase aqueous mixed micellar systems compare favorably with previous results obtained utilizing two-phase aqueous polymer
systems, suggesting that two-phase aqUeollSmicellar systems provide a potentially effective purification method for
this important enzyme.
ln the Materiais and Methods section we describe lhe
materiais and experimental methods lItilized in this investigation. Next, we present a review of the protein partitioning theories based on exclllded-volume interactions (Nikas
et al.,l992) and electrostatic interactions (Kamei et aI.,
2002a) to predict protein partition coefficients in two-phase
aqueous mixed (nonioniclionic) micellar systems. Subsequently, experimental and theoretical results are presented
and discussed with concluding remarks.
MATERIALS AND METHODS
Materiais
The nonionic surfactant II-decyl tetra(ethylene oxide)
(C\(~4' lot no. 6011) was pllrchased from Nikko Chemicals
(Tokyo, Japan). The cationic sllrfactants n-octyltrimethylammonium brornide (C~TAB. lot no. OGK01) and
ll-decyltrimethylammonillm bromide (C IOTAB, lot no.
OGIOI) were pllrchased from TO-America (Portland, OR).
The cationic sllrfactant n-dodecyiuimethylammonium bromide (C 12TAB, lot no. 63H0519). glucose-6-phosphate dehydrogenase from LellC01l0S1OCme.çenleraides (lot no.
SOK8612), glllcose-6-phosphate (1ot no. 4iJK7014). and
[)-nicotinarnide adenine dinucleotide phosphate ([)-NADP+.
1mno. 80K7(46) were ali purchased from Sigma (SI. Lollis.
MO). The other reagents were ali of analytical gràde. Ali
these materiaIs were used as received. All SQlutionswere
prepared at pH 7.2 lIsing 16.4 mM disodium phosphate and
1.82 mM citric acid (McIlvaine's buffer) in water purified
through a Millipore Milli-Q ion-exchange system (Bedford,
MA). The glassware used in alI the experiments were
washed in a 50:50 ethanol:lM sodillm hydroxide bath, followed by a 1M nitric acid bath. rinsed copiously with
Milli-Q water, and finally dried in an oven.

Determination of G6PD Concentrations by
Enzymatic Assay
The determination of G6PD L-oncentrdtÍonsin aqueous surfactant solutions was based on a well-established enzymatic
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assay (Bergmeyer, 1983), with some modifications to match
the conditions of the G6PD partitioning experiments. ln
particular, McIlvaine's buffer was utilized instead of Tris
buffer, and the temperàture was lowered from 25°C to 15°C
to prevent phase separation during the assay. The activity of
G6PD was measured by deterrnining lhe rate of NADPH
formation, which absorbs u.ltraviolet light at 340 nm. One
G6PD unit was defined as the amount of enzyme that catalyzes the reduction of I !Lmolof NADP+ per minute under
the assay conditions. The concentrations of each reagent
mixed in the ~-pectrophotometercell were as foilows: 900
JJL of pH 7.2 Mcllvaine's buffer, 20 JJL of a 250 fiM
glucose-6-phosphate sollltion, 5 JJL of a 131 fiM NADP+
solution, and 20 JJ.Lof a sample containing G6PD. The
spectrophotometric measurements were performed immediately after the sample addition, using a Shimadzu UV-I6OU
spectrophotometer.

Determination of Cationic Surfactant
Concentrations by Trtration
The concentràtion of cationic surfactant present in each coexisting micellar phase was determined based on a twophase titration method, described by Tsubollchi et aI.
(1981). Instead of a pH 6 phosphate buffer solution used in
the original protocol, pH 6 Mcllvaine's buffer was utilized,
since this buffer was also utilized in the G6PD partitioning
experiments. Briefly. the sarople was added to a 200 rnL
Erlenmeyer flask containing 5 rnL of buffer solution, two
drops of tetrcibromophenolphthalein ethyl ester indicator
(0.2% solution in ethanol), and 1 rnL of 1,2-dichloroethane.
The rnixture was titràted with a 10 rnM sodium tetraphenylborate solution. with interrnittent shaking by hand to ensure
equilibrium between lhe organic (L2-dichloroethane) and
lhe aqueous phases. In lhe absence of tetraphenylborate titremI, the indicator tetrabromophenolphthalein ethyl ester
forms an ion pair with the cationic surfactant ion, in which
lhe indicator is in the dissociated form (blue. }..""'X= 610
nm). Throughout the titration. a complex between the cationic surfactant ion and the tetràphenylborate added is
formed. with the indicator retuming to its nondi~sociated
formo When one drop of excess titrant is added. the dichloroethane phase changes to a faint yellow color. due LOthe
presence of the indica!Or only in the nondissociated form
(Àrna,. = 410 nm,. Therefore, the cationic surfactanl concentration can be determined from the amount of sodium
letrclphenylbomte added, with a color change from sky blue
to faint yellow in lhe organic phase signaling the endpoint
of the titràtion.
G6PD Partitioning in Two-Phase
Micellar Systems

Aqueous

Buffered solutions, each with a total volume of 3 rnL. were
prepared in gràduated lO-rnL test tubes by the addition of
the desired amounL~of C1OE4,CnTAB (n = 8, 10, or 12),
and G6PD. Since the enzymatic assay for the determination
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of G6PD concentration is very sensitive, lhe final concentration of G6PD was 0.0068 wt%. The solutions were well
mixed and equilibrcil.edat 4°C in order for each solution to
exhibit a clear and homogeneous single phase. Subsequendy, the solutions were placed in a thermo-regulated
device, previously set at the desi.red temper.úUre. Solutions
were maintained at that temperature for 3 h to attain partitioning equilibrium. since previous experiments had indicated that the partitioning behavior after 3 h is essentially
the same as that observed after 21 h (see Results and Discussion section). After partitioning equilibrium was attained, the two coexisting micellar phases formed were
withdmwn separately wilh great care. using syringe and
needle sets, and the enzyme concentroltionin each phase was
determined as described above. Each G6PD partitioning experiment was repeated at least 3 times to verify reproducibility.
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Mapping the Coexistence Curves of the
C,oEJCn TAB/Buffer Systems

Figul't! 1. Sdlemaric represenralion of a pha.o;ediagrom for a IWlrphase
aqueous mixed (C,oEJC.TAB) miL'el1acsysrem ai fixed lemper:llure and
pressure. The sojjd line represenls lhe l'Oexislence l'U1"'''e.separaling rhe
one-pltase region fcom lhe IWo-phase region. Tbe dashed line represents a
tic-line, where any solution composition localed on Ihis segment. such as
poinl A, will undergo pha.o;eseparotion. resulling in a lop pha.o;ecorresponding 10 lhe poinl B composirion and a bottom phase corresponding [O
lhe poiol C composilion.

To better understand the G6PD partitioning behavior in the
two-phase aqueous mixed (C IOEJCn)micellar systems, and
to be able to implement the recendy developed theoretical
framework of protein partitioning (.Karnei et al., 2002a),
knowledge of the concentrations of both lhe nonionic and
the cationic surfactanl<; in each coexisting micellar phase
was required. Since we have already described the method
to quantify the concentnltions of cationic surfactants (as
above), coexistence curves for lhe various CIOE4/CnTAB/
buffer systems were mapped out. at the same temperatures
utilized in the G6PD partitioning experiments, to obtain the
concentmtions of the nonionic surfactant in each coexisting
micellar phase from the intersections of the tÍe-line with the
coexistence curve. The coe:cistence curve represents lhe
boundary separating the one-phase region from lhe twophase region. As one traverses this boundary from the onephase region to the two-phase region. lhe solution becomes
turtid. signaling the onset of phase separation. For a CH~4/
CnTABlbuffer micellar system at a given tempemture and
fIxed pressure. lhe coexistence curve can be represented as
a C,oE4 concentmtion vs. CnTAB concentration phase diagnutl. shown schematically in Figure 1. ln Figure 1. a SUI"factant comJX>sitionrepresented by point A. which is within
the two-phase region, wiU exhibit phase separoltÍon.and the
compositions of the resulting top and bonom micellar
phases corresJX>ndto poinl<; B and C, respectively. The
dashed line connecting JX>inL<;
B and C is referred to as a
fie-Une, and any sllrfactant composition represented by
points on the same tie-line will exhibit phase separation
having the same top and bottom phase surfactant comJX>Sitions (that is, the same B and C poinl<;),bUlhaving different
volumes of the top and bottom phases (Albertsson, 1986).
Therefore, if one knows lhe equilibrium concentrations of
cationic surfactant in the top and bottom phases of a twophase system at tbat particular tempernture and pressure
(that is, the x-coordinates of poinL<;B and C in Fig. 1), one
can read off the concentrations of lhe nonionic surfactant in

the top and bottom phases (that is, the y-coordinates of
JX>intsB and C in Fig. 1) from the experimentally determined coexistence curve.
To map a coexistence curve, the procedure described previously by .Karneiet alo(2002a), which is similar to the one
employed to measure coexistence curves for tWo-phase
aqueous JX>lymersystems (Albertsson, 1986), was utilized.
lbis procedure makes use of the fact that the coexistence
curve marks the tr.msirion between a clear (one-phase) and
a tumid (two-phase) solurion, observable by lhe nak.edeye.
A few grams of a concentrdted buffered CJ()E4solution were
first equilibrcil.ed at the desired temperatnre in a thermoregulated device where it was turbid. A solution of known
concentrntion of CnTAB (11 = 8, 10. or 12) in buffer was
added. dropwise, until the sollltion cleared. The concentrations of CnTAB and CIOE4were then calculated based on
the initial concentrdtion of C ,0134and the amount of CnTAB
sollltion added. The resulting concentroltions of C, 0134and
CnTAB corresJX>ndto the coordinates of one point on lhe
coexistence curve at that particular temperdture. chardcterizing the tr.msition from a two-phase region to a one-phase
region. A known mass of the buffer was then added until the
solution again became tumido indicating a surfaClant comJX>sitionin the tWo-phase region. The CnTAB solution was
again added, dropwise, until lhe solution cleared, and the
concentrdlions of CnTAB and C,oE4, corresJX>ndingto lhe
coordinates of another JX>inton the coexistence curve, were
calculated. The above procedure was repeated until sufficient JX>intson the coexistence curve, typically 25-35
points, were determined. By connecting the two JX>intson
the experimentally mapped coexistence curve, corresponding to the cationic surfactant concentrdtions in each coexisting phase of the system, measured using the titrdtion
method di<;cussedabove, a tie-line is obtained which should
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pass through the point corresponding to the experimental
G6PD partitioning condition for the respective system at the
respective temperdture.
REVlEW OF PROTElN PARTITlONING THEORIES
BASED ON EXCLUDED-VOLUME AND
ELECTROSTATlC INTERACTlONS

KI' = ~v
I'

The partitioning behavior of a protein in an aqueous twophase system can be quantified in terms of the protein partition coefficient, Kp, defrned as follows:
Cp,/

(1)

Kp=C p,b

d>nl( 1 +

"",kc-

::YJ

2

[ 2K,):.BT

2

2

[(~'i<'.r+t\lp)IA),-(t\lnr""'.b+t\I,,)Ibc?b]

where e", is the die1ectric constant of water. KB is the Boltzmann constant, T is the absolute temperdture, t\lmic_<
is the
electrostatic potential at the surface 01'each micelle in phase
:c [top (1)or bottom (b)], t\I"is the e1ectrostatic potential at
the surface of the protein, and Ix is an integrJl over the entire
volume of phase ;c reflecting electrostatic interacrions be.tween a charged mixed micelle and a charged protein in
phase x, given by the following expression (Kamei et aI.,
2002a):

(2)

where 4>,and 4>nare the surfactant volume frJ.Ctionsin the
top and bottom phases. respective!y, R" is the hydrodynamic
radius of the protein, and R" is the cross-sectional rddius of
each cylindrical micelle. Accorrling to Eq. (2). the partitioning behavior of hydrophilic proteins in two-phase aqueous
Ilonionic micellar systems is assumed to be governed primarily by repulsive, steric, excluded-volume (EV) intemctions, which drive the protein preferentially to the boUom,
micelle-poor phase where it can experience a larger free
volume (Lue and Blank.schtein. 19%). The hydrodynamic
mdius of G6PD was calculated according to its isomorphous
crystal dimensions (Rowland et al., 1994) to be 68 A. The
cross-sectional rJ.dius of the cylindrical C1oE4micelle was
esúmated to be 21 À based an the molecularmode! af
micellization developed by Puvvada and Blankschtein
(1990). The (<1>,
- d>,,)value can be obtained from the coexistence curve, since both phases have densities of approximately I g/mL, and therefore, weight fractions can be
approximated as volume fmctions.
However, the partitioning behavior of hydrophilic proteins in two-phase aqueous mi:ced(nonioniclionic) micellar
systems cannot be quantified using only Eq. (2), because
electrostatic interdCtions opemting between the charged proteins and the charged mixed micelles were not accounted for
in the derivation of Eq. (2). Therefore, a detailed protein
partitioning theory that incorpomtes both exeluded-volume
and electrostatic interdCtions was developed recently (Kamei et aI., 2002a), ba.~ed on a molecular-thermodynamic
theory of mixed surfactant micellization developed earlier

]
(4)

("
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~vRp,

-exp~...2

in the top

For a hydrophilic protein, the partitioning behavior in
two-pha.~eaqueous nonionic micellar systems composed of
cylindrical micelles was recently modeled by our group.
The following theoretical expression, based on excludedvolume (EV) considerdtions, was shown to provide a good
quantitative prediction of the protein partition coefficient
(Kamei et at., 2002b; Lue and Blankschtein. 1996; Nikas et
aI., 1992);

[-(4),-

(3)

K,iLc
P

where IÇ;\'denotes the excluded-volume contribution to the
protein partition coefficient, and is given by Eq. (2), and
K;kcdenotes the electrostatic contribution to the protein partition coefficient and is given by Kamei et ai. (2002a):
AI'

where Cp,r and Cp,b are the protein concentmtions
and bottom pha.'les, rel>-pectively.

IÇ;V = exp

(Shiloach and Blankschtein, 1998; Zoeller and Blankschtein, 1995; Zoeller et ai., 1996). In the context of the new
theory, the partition coefficient of a hydrophilic protein in
two-pha.'Ieaqueous mixed (nonionic/ionic) micellar systems
can be expressed as follows (Kamei et al.. 2002a):

=f

~

1 + eXp(-K(r - R" - Rp»)

[

2t\1mic.xt\lp

-K(r- R"- RI'» ]
R""n[ .1.2.
'l'nuc,x+ .1.2
'1'" In 1- exp(
(5)

+ In( 1

-

exp(

- 2K( r -

R"

-

RI'»] }dr

where Kis the inverse ofthe Debye-Hückel screening length
ba.'Ied on the buffer saIt ions in the hypersolvent,

(r

-

R"

-

Rp) is the di~tance from the surface of the micelle to the
surface of the protein, and r is the radial distance from the
cylindrical micelle axis of symmetry. The lower limit of
integmtion in Eq. (5), Rmi'" corresponds to the minimum
mdial distance between the micelle cylindrical axis and the
center of the protein. and is given by the sum of the protein
hydrodynamic radius, R", the micelle cross-sectional rddius.
R". and the distance of elosest approach betWeenthe micelle
and the protein. dm;II'that is, by:
Rrn;,. = R" + RI' + dnrin

(6)

A distance of approximately two water molecules (= 6 À)
(FIClIlks,1983) was adopted for dnrin'assuming that the micelle and the protein can approach very closely. but still
have some water of hydrdtion betWeen them.
The expressions for t\I", <(x = ror b) and t\I"used (both
in the cgs system of units) are given below (Bockris and
Reddy, 1970; Hiemenz and Rajagopalan, 1997):
4'1TlTx
t\lnri<'.:c=

(7)
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Figure 3. Ma!;Sbalance resulls for lhe G6PD partitioning experimenls in
lhe two-plulse aqueoos mixcd (C,oE.JC.TAB) mirellar syslems carried OUI
ai a temperature T = 26.7°C and 111a ~1U/ion eomposilion C'I". = 0.035
for C.TAB. C,oTAB. and C'2TAB. The soIUtioo composition represents
lhe fmetion of cationie surfDl:lant in relatioo 10 lhe Iota! smfaClanl molar
conrenlrlllion (a",,= {C.TAB]/({C.T.-tiJ{ + (C,oE4]))' The gray bars and
rhe open bars correspond to partitiooing times of 3 hours and 21 hours.
respecrively. The elTOJ'bars represenl 95% conlidence limits for lhe measurements.

induced by ionic surfactants. lt is generally acccpted lhat lhe
denatur.ltion 01'proteins by ionic swfaclants resuJts from a
combination of elcctrostatic and hydrophobic intel"dctions
(Cardamone et al., 1994). In an aqucous solution containing
protein and ionic surfactanl. the ionic surfactant monomers
f1l"Stbind electrostatically to oppositely charged residues at
the protein surface (,çire-.çpecijichinding), and induce an
expansion of the protein structure. This expansion, in turn,
allows more intel"dctionsof the surfactant hydruphobic tails
with the protein nonpolar interior (non,çpecijic,cooperar;ve
bindillg), aod leads to protein unfolding aod 10ss01'its sccondary structure. ln this sccond stage, lhe !>1Irfactantmolccules aggregate to foem micellar strucl11resthat intel"dCt
with proteins (Goddard and Ananthapadmanabhan, 1993).
Some studies 01'the binding of small molccuJes. particuJarly
01' fatty acids aod smfactants, to albumin indicate lhat lhe
hydrophobic, nonspecific intel"dCtionsmay be strongcr than
the electrostatic ones. but that the electrostatic intcrdctions
are neverthcless significant. since uncharged hydrocarbon
chaIDs have a lower binding affinity to lhe protein (Brown
and Shock.ley, 1982). Therefore. consistent with the trend
observed in the data shown in Figure 3, cationic CnTAB
surfactanL~ having a shorter hydrocarbon tail (smallcr n
value) are expected to be less deDaturingto proteins (G6PD)
due to weaker nonspecific cooperative (hydruphobic) interactions. It is imponant to poiot out lhat lhe noncharged
surfactant CJ(~4 is not expccted to interfere with the sitespccific, elcctrostatic binding ability of the CnTAB surfactants, thus not changing lhe trend in denaturation induced by
the CnTAB surfactants (Goddard and Ananthapadmanabhan, 1993).
Based on the G6PD mass balance results shown in Figure
3, additional partitioning expcriments were carried out in
the C.oE,JCnTABlbuffer

systems (n

=

8 and 10) at higher

concentrdtions of CsTAB and CIOTAB, iD an attcmpt to

for these two systems

while maintaining ao acceptable leveI of G6PD activity.
The best partitioning resuJts in each case, corresponding to
the highest solurion composirions utilized (a"" = 0.20 for
CsTAB and a.nl = 0.06 for CloTAB), are presented in
Figure 4. For these experiments. the temper.uure had to be
increased to attain phase separation. Specifically, a temperature of 30.0°C was used for the C1OE,JCIOTABlbuffersystem, and a tempel"dtllreof 30.5°C was used for the CloEJ
CsTABlbllffer system. The G6PD mass balances for these
two experiments were about 75%. similar to the result of the
G6PD partitioning experiment with Cl2TAB shown in figure 3.
The G6PD partitioning resuJL~shown in Figures 2 and 4
indicate thal. for both the CloEJCsTABlbuffer system and
lhe C,oEJC1OTABlbuffer system, increasing lhe cationic
slUÍactant concentmtion resull.'I in higher G6PD partirion
coefficienL'I while still maintaining the same G6PD mass
balance as io lhe CroEJC'2TABlbuffer systcm (Fig. 3).
When compared to lhe othcr two systems (11 = 10 and 12),

the CloEJCsTABlbuffcr systcm, even with ao a.m/value as
high as 020. does not generate sufficiently strong e1cctrostatic attractions between the positively charged C.oEJ
CsTAB mixed micelles and the net negativc1y charged enzyme G6PD to significant1y improve the partitioning of the
enzyme to the top, mixed micelle-rich phase, resuJting in a
K061'0value of 1.3 (Fig. 4). On the othcr hand, an Ct..wl
value
of 0.06 in the C .oEJCIOTABlbuffer system results in the
highest G6PD partitiODcoefficient observed (K,,{jPD= 7.7;
Fig.4).
One should nole that it i'l always possible to maintain a
higher G6PD mass balance in any of the three C,oEJ
CnTABlbuffer systems examined by adding less cationic
slUÍactaDt,at the expense of attaining 10wer KG6I'Dvalues.
To bettcr understand lhe practical advantage of adding more

.
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Figure 4. ExperimenlaUy measured G6PD panition coeflkienls (K"",.,;)
in lhe C ,nEJc"TABlbuffer syslem carried OUI ai a lemperall1re T =
3O.soC and 111a solution eomposilion a.,,", = 0.20. and in lhe C,oEJC 10
TABlbuflez- system carricd OUIai a ternper.UUre T = 3O.0OCand ai a
solutioo composition a"" = 0.06. The soJution eomposition repICSenls lhe
rnlClioo of cationic surt"aclanl in relation 10 lhe 1OIa)surfDl:lantmolar concentration la.v' = {C.TAB{/({C.TAB} + (C,oE"]». The error bars represenl 95% l'Onfidence limilS for lhe measuremenlS.
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18.0

cationic surfactant, Table I lists the values of the G6PD
yield in the top, mixed micelle-rich phase (YG6PD.,)
for each
condition examined, where YG6PD.1is defined a.<;follows:
CG6I'DJV,

x 100%

YG6PD,I= CCz6PD.jVj

16.0

l,. 14.0
..

"

As can be seen in Table I, the C ,rlf-JC IOTABlbuffer system at CJ.",l = 0.06 provides a belter balance between the

To better understand the partitioning behavior of G6PD, it is
necessary to know the composilions of the top and bottom
phases of the three CIrlf-JCI1TABlbuffersystems examined.
For this purpose. coexistence curves were mapped out for
all the two-phase aqueous mixed miceIlar systems examined. at the same tempemtures utilized in the G6PD partitioning experiments, and the experimental tie-lines were
obtained based on the CnTAB concentr'dtionsdetermined by
titrdtion (see Materiais and Methods section/. Figure 5
shows the experimental1y measured coexistence curves and
tie-lines for the C.rlf-JCRTABlbuffer system. at 26.7°C and
30.5°C. Figure 6 shows the experimentally measured coexistence curves and tie-lines for the CIrlf-JCIOTABlbuffer
system. at 26.7°C and 30.0°C. Figure 7 shows the experimentally measured coexistence curve and tie-line for the
C1rlf-JC.2TAB/buffer system. at 26.7°C. In each coexistence curve. the ftlled cireIes correspond to the compositions
of the top and bonom phases of the partitioning experiment
carried ollt in the same system and at the saroe temperature
that the coexistence curve was mapped out. The dashed line
connecting these point<; is a tie-line, and the open circle
corresponds to the ovemlI solution composition of the partitioning experiment As can be seen. there is good agree-

.

e
õi

Mapping the Coexistence Curves of the
C,oE,.ICnTAB/BufferSystems

"

-; 12.0
.s

(11)

denaturing etTect of CIOTAB on G6PD and the electrostatic
attrdCtions between the positively charged CIOEJC10TAB
mixed miceUes and the net negatively charged enzyme
G6PD. with a YG6PDo'
value of71 %. TableI also reveals that
the higher stability of G6PD in the C1rlf-JCIOTABlbuffer
system at CJ..""= 0.035 does not compensat.e for the lower
KG6PDvaIue of 1.8, resulting in a relatively low YG6PDol
vaIue of 48% at this condition.

--t;'"
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0.00

0.\0

SySlem

T (°C)

ao/

I'C6I'U.l ('.to)

C,oEiC, TABlBuffer
C,oEIC,oTABlBuller
C,oE./C '1TABlBuller
C,oEiC, TABlBuffer
C,oE.IC,oTABlBuller

26.7
26.7
26.7
305
30.0

0.035
0.035
0.035
0.200
0.060

2.5
48
60
49
71

"a..", relers 10 lhe solution molar Irnaion 01 cationic swfaelanl prior 10
phase separalion (a..." = (C"TABJ/(fC,.T..!JJJ+ (Cf(fi~».
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Figure S. Experimenla!ly delermined coe.'ltiSlencecurves 01 me C,oE~/
C.TABlbuUer sYSlemaI 26.7°C (<») and ai 30.5°C (6). widl their respective lie-lines, represenled by me dashed lines. The inlenections 01 dle
tie-lines widl lhe coexiSlence ,'urves (8) were obtaiDed based on lhe
C.TAB concenll'ations deter:m.inedfor dJe lOpand bollom phases. The open
ciIcles (O) represenllhe actwll conditions ai which G6PD was partitioned
100-lhis syslem. The enor bars represem 95% conlidence limils lor the
C.TAB con..-enll'ation measuremenlS.

ment between the compositions of the top and bottom
phases and the solution composition for each partitioning
experiment, since in each ca.<;e.the tie-line obtained passes
through the point corresponding to the experimental phase
separàtion condition, within the experimental uncertainty.
Table II lists the experimentally determined partirion coefficients (KG6PD)and the ditTerences in surfactant concentrations between the top and bottom pha.~es of the three
C 1rlf-4/Cn
TABlbuffer systems examined, obtained based on
the phase diagrams in Figures 5, 6, and 7. As shown in
Table n, the partition coefficient of G6PD increases from
1.3 to 7.7 with an increase in the ditTerence in the cationic
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Tabll' I, Yield 01 G6PD in lhe lopo rnL'e.:!miceUe-rictJ phase (Yc;""u.,)for
lhe various C,oEJCnTABlbuUer syslems tn = R. 10. and 12) and conditions examined.
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Figure 6. Experimenla!ly delermined coexistence curves 01 me C,oEi
CIOTABlbuller syslem aI 26.7"C «» and aI 30.0"C (6). widl dleir respective tie-línes. represenle.:! by me dashed lines. The inlerseclions oI dle
tie-lines widl lhe coexislence ,'urves (8) were obtaiDed based on lhe
CIOTAB concenll'ations delermined lor me IOp and boIIom phases. The
open em'les (O) represenl lhe actua! conditions ai whieb G6PD was partilioned for lhis syslem. The error bars represent 95% coofidence limils lor
me CIOTAB concenll'alion measuremenls.
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Figure 7, EXpeI"imentally delennined coexislence curve of lhe C ,J3.4/
C'2TAOlbulfec sY5lem ai 26.7°C (6), wim lhe respective lie-line. repn>senled by lhe dashed line. Tbe inlenectioos of lhe ti~line wim me coexiSlence curve (8) were obtained based on Ibe C'2TAB concentra/ioo delennioed for the lop and banom pha.",.. The open cin:le (O) cepresenrs lhe
3ClUaIcondition ai which G6PD was partÜioned for thi5 syslem. The erroc
ban cepresenl 95% conlidence limilS foe lIIe C'2TAO l'Olll'elllnllioo measurements.

surfactant concentrdrions between the top and bottom
phases, .l[Cn TABlt.b from 0.09 to 0.25, highlighring
lhe imponant role of lhe eleclroSlalic attractions on the
G6PD paniúoning behavior. Note, however, that for the
CIOEiCsTABlbuffer system at a."" = 0.035, although
~[CnTABlt.b = 0.13 is higher than lhe corresponding
value of ~[CnTAB]t.b = 0.09 for a,nI = 0.20, a smalIer
panition coefficient value of 0.10 is attained (see Table II).
This extremely small KG6POvalue of 0.10 obtained for lhe
CIOEJCsTABlbuffer system at Q.Tn/= 0.035 results from
the large excluded-volume effect observed at this condirion,
which is cIearly reflected in the difference in total surfactant
concentrations between the top and bottom phases (Â[C\I~4
+ ~TAB]t.b = 17.43%,see Table 11).Therefore, to attain
the opúmal G6PD partirion coefficienL it is necessary
to consider both the electrostatic and the excluded-volume
effects.

G6PD Partitioning in the C,oE4/Buffer System
To decouplelhe effects of the electrostaticatttactionsand
the excluded-volllmeinterdctionson theG6PDpartiÚonco-

efficienL and also to probe t.he strength of the electrostatic
attrdctions between lhe net negatively charged enzyme
G6PD and lhe positively charged mixed C,oE.JCnTAB micelles, G6PD was partitioned in the CloEJbuffer system at
conditions where the excluded-volume interactions opexating betweeo the micclles and the enzyme G6PD were the
same as lhose in the mixed miccllar systems examined.
Considering Ihat lhe predicted cross-sectional radii (R,,) of
the cylindrical mixed micelles were. for alI the experiments,
similar to that of the C loE4cylindrical micelles, and that the
G6PD hydrodynamic rddius (Rp) is fIxed, the excludedvolume interactions can be maintained constant if (4), <!>,,)
is kept at a fixed value [sec Eq. (2)]. Accordingly, the excIuded-volume interactions can be maintained constant by
partitioning G6PD in the C10EJbuffer system at a temperdture that corresponds to a úe-line having the same (4), cb,,)
value observed in the CIOEJ~ TABlbuffer system under
consideration. With this in mind, we uúlized the C ,oEi
buffer system coexistence curve obtained by Kamei et ai.
(2002a), since we used C .oE4 from the same lot. Figure 8
shows a comparison between lhe experimentally determined
partition coefficients in the C .oEJbutTer system (open bars)
and in lhe C IOEJCnTABlbuffer systems (gray bars).
As can be secn in Figure 8, in all cases, lhe measured
KG6POvalues in the C,oEJCnTABlbuffer systems are significantly higher than those in the corre!..ponding C,oEJ
buffer system. thos demonstmting that the net negatively
charged enzyme G6PD is indeed attracted electrostatically
to lhe top, mixed micelle-rich phase, which contains a
greater number of posirively charged C,oEJCnTAB mixed
micelles. Note that even in lhe case of CsTAB I, corresponding to the CIOEJCsTABlbuffer syslem at a.ml =
0.035, the KG6POvalue is 2.5 times higher in the presence of
the cationic surfactant, increasing frum 0.04 to 0.1. Note
also, that a KG6POvalue of 7.7 (22 times larger) is obtained
in lhe case of CIOTAB - 2, corresponding to the C ,oE4/
CIOTABlbuffer system at 0.,,,1 = 0.06. The experimental
G6PD paniúoning re~;ultsshown in Figure 8 clearly demonstrdte that electrostatic attrdctions contribute significantly
to the preferential panitioning of the enzyme G6PO to the
top, mixed micelle-rich phase.

-

-

Table lL Experimentally detennined panition roefficienls t~UJ,
and differences in lotal sucfaelanl COII.:en!lõltioo5.
j,[C,oE. + CnTABlcb' and in ca,ionic sucfal'1alllconcen!lõltions, Jl[CnTAOIcb.
belWeen the top and bonom pitase!. of me three C ,oE.fCnTABJbul1ec sYSleffiSexamined. obw.ined
based 011lhe intecseclions of lhe tie-tines wilh Ibe coexiSlence t.'1JlVe5in Figures 5, 6. and 7.
T
Sysrem

C,J3.JC.TABlBuffu
C,J3.JC. TABlBuffec
C,J3.JC IOTABlBoffu
CII,E.,IC'2TABlBuffec
C,J3.JC IOTABlBuffec

(°C)

26.7
30.5
26.7
26.7
30.0

Jl[C,nE.

+ CnTABJ..

.l[CnTAB!Cb

0.:,,,

KG6I'o

(W1%;

(W1%)

0.035
0.200
0.035
0.035
0.0lIO

0.1
1.3
1.8
4.4
7.7

17.43
3.16
7.86
7.40
722

0.13
0.09
0.20
0.25
0.25

'C1"" refen to dte solulioo molar fcaction of cationic sudactaDt prior 10 phase separ.uion (a,,,, =
[CnTABJ/I[C.TAB! + [C,uEJ».
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Predictionof G6PDPartitionCoefficientsUsing
the Partitioning Theory Accounting for
Excluded-Volume and Electrostatic Interactions
In Figure 9, partition coefficients measured in the CIOEJ
CIOTABlbuffer and the C loEJC 12TABlbuffer systems (gray
bars) are compared with those predicted using the partitioning theory presented in the Review secrion (open bars). The
theoretical KG6PDvalues were calcuIated using a number of

"~
, ,

s.

input parameters,including the micellecomposition('(mie'
<\>"and <\>".The values

of cI>" and cI>"were obtained

based

on

the sum of the measured values of [CIOE.] (wt%) and
[CnTAB] (wt%) corresponding to the top and bottom
pbases. respectively. extrdcted from the coexistence curves
as shown in Figures 5. 6. and 7. A molecularthermodynamic theory of mixed surfactant micellization
(Shiloach and Blankschtein. 1998; Zoeller and Blankschtein, 1995; Zoeller et al., 1996) was utilized to predict
a.lIIiein each pbase of the tw~phase aqueous micellar system.'I, at the conditions studied. Note that the partitioning
theory was not utilized for the C10EJCMTABlbuffersystem
because, based on predictions for the compositions of the
top and bonom phases (data nor shown), the CMTABmon~
mers are present at significant concentrations. while in the
two other cationic systems. the CnTAB (n = 10 and 12)
monomer concentrdtions can be neglected reJative to the
CnTAB (n

=

10 and 12) concentrations

in the CIOEJ

CnTAB mixed micelles. Furthermore. the difference in the
CMTABmonomer concentrations between the top and battom phases in the C.oEJCMTABlbuffer ~"ystemis also sig-
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Figure

8.

C. T.~B-I
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C. T.~"l

C..T,~"I

(.,.T"~

mea.sured G6PD partJlioo coefficienls

C..T ~R-I

C,.T.\R-2

Figure 9. Comparison becween lhe experimentally measured ~y bani
and lhe IheoretícaJly predicted (open 00rs) G6PD partition coetlicienl- in
lhe C ,oEiC1(,TAB/bufter syslem wilh an a,p/ = 0.035 (denoted as
CIOTAB - 1), and an a."", = 0.06 (denored as CIOTAB - 2), and in lhe
C,nEJC,!TABlbulIer system wilh an a". = 0.035 (denoted as C'2TAB).
Tbe error bar.; represent 95% conJiden.:e limils for lhe measure:menls.

nificant. The theory presenteei in the Review section does
not account for eleclro~1aticeffects associated with the cationic sllrfactant monomers, .'linceit was developed for surfactant systems in which the ionic surfactant monomer concentrdtions are compamble in the top and bonam phases. or
are negligible relative to the micellar concentrarions of the
ionic surfactant in each coexisting micellar pbase (Kamei et
al.. 2002a). To utilize the theory in the C loE4/C!\TABlbuffer
system, a new term associated with the electrostatic attrolCtions between the net negatively charged proteins and the
positively charged CMTABmonomers needs to be inco~
rated into the excess free energy model llsed to characterize
each phase. However. this gcnerdlization of the original
theory is beyond the scope of this artic1e.
As can be seen in Figure 9, the theorerically predicted
protein partition coefficients (open bars) are in reasonable
quantitarive agreement with the experimentally measured
ones (gmy bars). Considering the reasonable quantitativc
agreement between Iheory and experiment observed in Figure 9, and the previous similar quantitarive agreemenLobtaincd by Kamei et alo (2002a), the protein partilioning
theory di'iCussedin lhe Review secrion can serve as a useful
tool to establish practical guidelines to oprimize protein
separations in tw~phase aqueous mixed (nonioniclionic)
micellar systems.

(K,,,,,.Oi

in lhe C,oEJCnTABlbuffer systems (gray bars) and dIe corresponding ones
in the C,oE./buffer syslem (open 00rs). keeping dIe excluded-volume effeel constan!, for lhe C,nE./C ,!TABlbuffer system. a
= 0.035 (denOled
as C'2TAB), for lhe C II,EJC,oTABlbulIer system. a"" = 0.035 (denoled
as CIOTAB - I) and a"" = 0.06 (denoted as ClOTAB - 2), and foe lhe
C,nE./C,TABlbufter system. a,," = 0.035 (denoled as C.TAB - I), and
a."" = 0.20 (deDO(edas C.TAB - 2). 1bc oeAnegaLivetycharged enzyme
G6PD is altracted 10lhe lop, mixed miceile-rich phase..relative 10dIe case
wilhout C,TAB. as rel1ecled by lne ~_u
values in dIe presence 01
CnTAB being higher Ihan those attained wilhout CnTAB. 1bc enur bars
represem 95% coolidence limils for dIe measuremes>ls.
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CONCLUSIONS

The partitioning behavior of the enzyme G6PD in tw~
phase aqueous mixed (nonioniclcationic) micel1ar systems
was investigated, both experimentally and theoretically. The
cationic surfactants CnTAB (n = 8, !O, and 12) were mixed
with the nonionic surf.u:tant C loE4 to form mixed C toEJ
CnTAB micelles which have sufticient positive charge to
attract the net negatively charged enzyme G6PD to the topo
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