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RESUMO 

 

FERNANDES, B. C. Produção e purificação da glicocerebrosidase humana 
recombinante expressa por célula CHO em meio livre de soro fetal bovino. 
2016. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 
de São Paulo, 2016.  
 
A produção de proteínas recombinantes, principalmente para uso farmacêutico, tem 
sido intensamente estudada, juntamente com suas propriedades físico-químicas, o 
que possibilita uma melhor escolha da técnica de purificação, e assim, evitar perdas 
no rendimento e custos elevados. A glicocerebrosidase (GCR) é uma enzima 
lisossomal, e sua deficiência ocasiona um distúrbio autossômico recessivo 
denominado doença de Gaucher. Atualmente o tratamento para essa patologia é por 
meio da Terapia de Reposição Enzimática (TRE), a qual tem sido realizada com 
grande êxito. Tendo em vista fornecer dados que possam auxiliar na redução do 
número de etapas cromatográficas no processo de downstream, este trabalho teve 
como objetivo, a purificação da GCR expressa por células de Ovário de Hamster 
Chinês (CHO), em meio livre de soro fetal bovino (SFB). Para se alcançar tais 
resultados, realizou-se o cultivo das células CHO-GCR em meio quimicamente 
definido livre de SFB (CHO-S-SFM II). Foram realizadas três técnicas 
cromatográficas (troca iônica, interação hidrofóbica e afinidade), com base em suas 
propriedades físico-químicas. E para o ensaio da atividade enzimática, foi utilizado o 
substrato fluorogênico 4-Methylumbeliferyl β-D-glucopyranoside (4MU-G). As células 
CHO-GCR cultivadas em meio CHO-S-SFM II, apresentando viabilidade maior que 
95%, e produção da GCR ativa, durante todo o período de cultivo. Os protocolos 
aplicados para a purificação da GCR, não apresentaram resultados significativos. 
Com o volume não retido após cromatografia por interação hidrofóbica, se estimou 
os valores de KM 2,13 e VMAX 0,0295 UFR/h para as constantes cinéticas da GCR. A 
diálise no processo de purificação mostrou ser uma etapa necessária para a 
atividade enzimática da GCR. No cultivo das células CHO-GCR para a formação do 
banco de trabalho, nos meios RPMI 1640 e α-MEM, ambos com a adição de 10% 
SFB, não houve diferença significativa no crescimento entre eles, e apresentaram 
100% de viabilidade durante todo o período de cultivo. Porém, ao analisar de forma 
isolada a fase exponencial de cada curva, notou-se que às células cultivadas no 
meio RPMI 1640, apresentaram taxa de crescimento superior, às cultivadas em meio 
α-MEM. Concluiu-se que a expressão da GCR em meio livre de SFB, proporciona 
amostras menos complexas, em relação aos meios de cultura que necessitam de 
suplementação com SFB, o que pode reduzir o número de etapas cromatográficas, 
melhorando o rendimento e a redução da perda da atividade da GCR. O meio basal 
RPMI 1640 com a adição de SFB foi uma alternativa satisfatória para o cultivo das 
células CHO-GCR. Este estudo forneceu dados que podem contribuir para a 
melhoria do processo de purificação da GCR. Novas pesquisas podem ser 
desenvolvidas a fim de melhorar o processo de purificação da GCR. 
 
Palavras-chave: Glicocerebrosidase. Doença de Gaucher. Purificação de proteína. 
Célula de ovário de hamster chinês (CHO). Meio de cultura celular livre de soro.  
 

 



ABSTRACT 
 

 
FERNANDES, B. C. Production and purification of recombinant human 
glucocerebrosidase expressed by CHO cells in serum free medium. 2016. 
Master dissertation-Pharmaceutical Science College, University of São Paulo, 2016.  
 
The production of recombinant proteins, mainly for pharmaceutical use, has been 
intensively studied along with its physico-chemical properties, which allows a better 
choice of the purification technique, and thus avoid losses in yield and high costs. 
Glucocerebrosidase (GCR) is a lysosomal enzyme, and its deficiency causes an 
autosomal recessive disorder called Gaucher's disease. Currently the treatment for 
this pathology is through Enzymatic Replacement Therapy (ERT), which has been 
successfully performed. In order to provide data that may help reducing the number 
of chromatographic steps in the downstream process, this work aimed to purify GCR 
expressed by Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in fetal bovine serum free (FBS). 
To achieve such results, the CHO-GCR cells were cultured in chemically defined 
Serum-free medium (CHO-S-SFM II). Three chromatographic techniques (ion 
exchange, hydrophobic interaction and affinity) were performed, based on their 
physicochemical properties. And for the enzymatic activity assay, the fluorogenic 
substrate 4-Methylumbeliferyl β-D-glucopyranoside (4MU-G) was used. CHO-GCR 
cells cultured in CHO-S-SFM II medium, presenting viability greater than 95% and 
GCR production active, throughout the culture period. The protocols applied for GCR 
purification did not present significant results. With the volume not retained after 
chromatography by hydrophobic interaction, KM values of 2.13 and VMAX 0.0295 
UFR/h were estimated for GCR kinetic constants. Dialysis in the purification process 
was shown to be a step necessary for the enzymatic activity of GCR. In the culture of 
the CHO-GCR cells for the formation of the working bank, in the media RPMI 1640 
and α-MEM, both with the addition of 10% FBS, there was no significant growth 
difference between them, and they showed 100% viability during all the growing 
period. However, when analyzing in isolation, the exponential phase of each curve, it 
was observed that the cells grown in RPMI 1640 medium showed higher growth 
rates, tham grown in α-MEM medium. It was concluded that the expression of GCR 
in serum-free medium provides less complex samples, relative to the culture media 
requiring FBS supplementation, which may reduce the number of chromatographic 
steps, improving yield and loss reduction of GCR activity. The basal medium RPMI 
1640 with the addition of FBS was a satisfactory alternative for culturing the CHO-
GCR cells. This study provided data that may contribute to the improvement of the 
GCR purification process. New research can be developed to improve the GCR 
purification process. 
 
Keywords: Glucocerebrosidase. Gaucher Disease. Protein purification. Chinese 
hamster ovary cell (CHO). Serum free medium.  
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1. INTRODUÇÃO 



1.1.  Glicocerebrosidase (GCR) 

 

A glicocerebrosidase (GCR) também conhecida como D-glicosil-N-

acilesfingosina glicohidrolase (nomenclatura da enzima IUBMB número EC 

3.2.1.45) é uma glicoproteína associada à periferia da membrana lisossomal, 

que hidrolisa a ligação β – glicosil do glicocerebrosídeo (intermediário comum 

na síntese e degradação de células brancas e vermelhas do sangue), liberando 

moléculas de glicose e ceramida. A GCR requer para sua atividade máxima a 

ação coordenada da saposina C e lipídeos com carga negativa (GRABOWSKI 

et al., 1990; BEUTLER e GRABOWSKI, 2001). Esta enzima é codificada pelo 

gene GBA, que está localizado no cromossomo 1q21 (SIEBERT et al., 2013). 

Uma variedade de mutações tem sido descritas nesse gene (HOROWITZ et al., 

1989), as quais levam à redução parcial ou total da atividade enzimática e 

ampla heterogenia de manifestações clínicas (GERMAIN, 2004). 

 

 

 

Geralmente há uma redução de 70% - 90% da sua atividade enzimática 

quando comparada com a enzima normal. Há mais de 300 mutações no GBA 

que levam a uma patologia conhecida como Doença de Gaucher. No entanto, 

quatro mutações mais comuns N370S, IVS2, 84 e L444P são responsáveis por 

esta doença em aproximadamente 96,5% em judeus Ashkenazi e 50% - 60% 

nas populações não judaicas (SIMPSON et al., 2014). Esta enzima não 

Figura 1. Reação catalisada pela GCR. Hidrólise da ligação β-glicosil do glicocerebrosídeo, 
resultando na formação de molécula de glicose e ceramida (Adaptado de Dvir et al, 2003).  



apresenta segmentos trans-membrana ou cauda citoplasmática detectável, e 

pode ser secretada pelas células em condições naturais, em níveis muito 

baixos. Estudos realizados com células de mamíferos mostraram um sistema 

de endereçamento lisossomal saturável para a glicocerebrosidase que, quando 

completo, leva à secreção da proteína pela célula (LEONOVA e GRABOWSKI, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O transporte da glicocerebrosidase para os lisossomos não é mediada por 

receptores de manose-6-fosfato (M6P), mas, pela proteína integral de 

membrana tipo II (LIMP – 2) (RECZEK et al., 2007). A GCR contém 497 

aminoácidos e 5 sítios potenciais de ligação N-glicosilação, sendo 4 

normalmente ocupados, constituída por 7% de carboidratos, 13% de resíduos 

básicos – lisina, arginina e histidina, com o restante de aminoácidos apolares, o 

que a caracteriza como uma proteína hidrofóbica (GRACE et al., 1994). Em seu 

estado maduro se encontra na forma monomérica, com massa molecular que 

varia entre 59 – 69 kDa (BERGMANN e GRABOWSKI, 1989).  

Figura 2.  Estrutura tridimensional da GCR. As setas indicam as mutações 
mais decorrentes na Doença de Gaucher e a separação de seus domínios 
(Fonte: Dvir et al., 2003).  



Pesquisas têm mostrado que há uma associação clínica bem 

estabelecida entre mutações no GBA e o desenvolvimento de desordens 

multifatoriais mais prevalentes, incluindo a doença de Parkinson e outras 

sinucleinopatias (SIEBERT et al., 2013). O exame de GBA em amostras de 

autópsias de indivíduos com Parkinson identificaram alterações na sequencia 

do GBA em 14% da população estudada. Estudos evidenciam que alterações 

nesse gene podem contribuir para uma vulnerabilidade para o parkinsonismo, 

e, além disso, fornecer informações de que um único gene, causador da 

doença de Gaucher, abre uma janela para a etiologia das doenças genéticas 

mais comuns e multifatoriais (SIDRANSKY, 2004). 

 

 

1.2.   Doença de Gaucher (DG) 

 

A célula eucariótica tem a capacidade de reciclar continuamente 

constituintes macromoleculares, o que lhe confere maior longevidade. Esta 

degradação, basicamente devido a sua natureza hidrolítica, deve ser 

executada em compartimentos fechados para impedir a autodestruição celular. 

Para tanto, as células de mamíferos possuem organelas denominadas 

lisossomos, dentro das quais os processos hidrolíticos ocorrem de modo 

eficiente e seguro para a célula. No interior dos lisossomos encontram-se cerca 

de 60 hidrolases ácidas diferentes e uma dúzia de proteínas acessórias, que 

permite a degradação sequencial de quase todas as macromoléculas incluindo 

lipídeos, glicosaminoglicanos, oligossacarídeos, proteínas e ácidos nucléicos 

(DE DUVE et al., 1955; SANDHOFF e KOLTER, 2003). A disfunção lisossomal, 

de origem hereditária, pode causar mais de quarenta tipos diferentes de 

doenças, as quais são conhecidas como doenças de depósito lisossômico 

(DDL) ou doenças lisossomais (DL) (NELFELD, 1991). Muitas dessas doenças 

são devido à deficiência de uma enzima lisossomal ou de um cofator essencial, 

o que leva ao acúmulo de compostos naturais no lisossomo. De acordo com a 

prevalência do composto armazenado, as DDLs são agrupadas por categorias 

(AERTS et al., 2003). Algumas dessas patologias não são causadas 

unicamente por defeitos na atividade enzimática, mas, por defeitos no ativador 

proteico, transporte insuficiente e ineficiente de produtos hidrolíticos pela 



membrana lisossomal e modificação pós-traducional de enzimas lisossomais 

(AERTS, et al., 2003). 

A doença de Gaucher é a patologia mais comum entre as doenças de 

depósito lisossomal (DDL). Nela, há o acúmulo de glicocerebrosídeo não 

degradado dentro dos macrófagos no interior lisossomal devido à deficiência na 

enzima glucocerebrosidase. Doença de herança autossômica recessiva 

(SIMPSON et al., 2014) pan-étnica, mas que apresenta uma elevada incidência 

entre a população de judeus Ashkenazi com frequência de 1: 400, 1: 1.200, 

mas de modo geral, varia de 1: 50.000, 1: 100.000 (VAN WEELT et al., 1993). 

Em 1934, observou-se que a DG resultava do acúmulo de glicocerebrosídeo 

(glicosilceramida), intermediário comum na síntese e degradação de células 

brancas e vermelhas do sangue. Porém, somente em 1965, Patrick e Brady 

juntamente com seus colaboradores, mostraram de forma independente que o 

defeito primário desta doença é marcado pela deficiência na atividade da 

enzima lisossomal glicocerebrosidase (glicosilceramidase) (PATRICK, 1965; 

BRADY et al., 1966). 

Essa enzima está presente em todos os tipos celulares, mas em 

pacientes acometidos por esta enfermidade, o armazenamento do seu 

substrato se dá somente em células do sistema mononuclear fagocítico 

(AERTS et al., 2003), contudo, na maioria dos pacientes, o envolvimento é 

limitado na medula óssea, fígado, baço e osso (BEUTLER, 2006). Estas células 

repletas de glicocerebrosídeo são chamadas de “células de Gaucher” 

(JMOUDIAK e FUTERMAN, 2005), e apresentam características morfológicas 

com a aparência de papel amassado em seu citoplasma (BOVEN et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1. Categoria das doenças lisossomais (DL) e exemplos de suas 
respectivas patologias  

Categoria Causa Doenças 

   
Esfingolipidoses Falha ao degradar 

esfigolipídeos 
Doença de Gaucher 
Niemann Pick 
Fabry 

   
Mucopolissacaridoses Acúmulo de 

glicosaminoglicanos 
MPS I (Huler) 
MPS II (Hunter) 
MPS IV 
(Maroteaux-Lamy) 

   
Glicoproteinoses Deficiência em clivar na 

sequência os resíduos de 
açúcar dos carboidratos das 
proteínas 

Fucosidose 
Manosidase 
Doença de Pompe 

   
Mucolipidoses Grupo heterogêneo 

clinicamente entre as 
esfingolipidoses e 
mucopolissacaridoses 

Mucolipidose (ML IV) 

   
Outras  Galactosidose 

Lipidose 
Doença de Salla 

Fonte: Adaptado de WATTS, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A doença de Gaucher é dividida clinicamente em três variantes, DG tipo I, 

II e III – Não neuropática, Neuropática aguda e Neuropática subaguda 

respectivamente, com base na ausência ou presença da gravidade de 

envolvimento do sistema nervoso central (GRABOWSKI, 2005). 

 

Tabela 2. Subtipos clínicos da doença de Gaucher  

Fonte: Adptado de GRABOWSKI, 2004.  

 

 

A doença de Gaucher pode ser diagnosticada através de achados 

morfológicos, dosagens da atividade enzimática e análise molecular (BEUTLER 

e GRABOWSKI, 2001), porém, a demonstração da atividade enzimática 

reduzida da glicocerebrosidase em leucócitos do sangue periférico ou em 

 
Ocorrênci

a 
Início Sintomas Sobrevida 

     
Tipo I > 95 % Primeira infância 

até idade adulta 
(Início precoce 

prevê quadro mais 
grave) 

Amplo espectro e grau de 
envolvimento visceral 

(anemia, organomegalia, 
trombocitopenia, dor 

óssea e doença óssea 
destrutiva). 

< 5 a > 
80 anos 

     
Tipo II 1 % Primeira Infância Estrabismo, sinais 

bulbares e progressivo 
envolvimento bulbar, 

deterioração neurológica. 

Median
a 9 a 11 
meses 

     
Tipo 

III 
2 % - 3 % Adolescência ou 

início da idade 
adulta 

Envolvimento visceral 
semelhante a tipo I e 

neurológico leve variando 
de anormalidades de 

movimentos dos olhos e 
deterioração mental 

progressiva. 

De 5 a 
50 anos 

Figura 3. Células de Gaucher. Aspirado de medula óssea (Fonte: SOBREIRA e 

BRUNIERA, 2008). 



cultura de fibroblastos de biopsia de pele é o método mais eficaz (SIMPSON et 

al., 2014). 

Esta patologia é a candidata mais atraente entre as doenças hereditárias 

lisossomais para o desenvolvimento de intervenções efetivas, pois a base 

molecular do efeito genético já foi estabelecida em detalhes. O mais 

importante, é o fato de um único tipo celular os macrófagos serem afetados e 

terem sua fisiologia comprometida nesta desordem. A intervenção da doença 

de Gaucher é relativamente simples – correção ou prevenção da formação 

contínua de células de Gaucher (AERTS et al., 2003). Isso pode ser realizado 

pela (1) Terapia de reposição enzimática (TRE) (BRADY, 2003); (2) Terapia de 

redução de substrato (TRS) (BEUTLER et al., 2004); (3) e Terapia gênica 

(GIESELMANN et al., 2003). 

Outras vias especulativas podem ser a estabilização de formas mutantes 

da enzima específica (chaperonas químicas ou inibidores de degradação 

proteolítica) (AERTS et al., 2003). 

 

 

1.3.  Medicamentos no Mercado 

 

De Duve et al., (1955) sugeriram há sessenta anos que as doenças de 

depósito lisossomal poderiam ser tratadas pela terapia de reposição de 

enzimas (TRE). Com o desenvolvimento de uma técnica adequada de 

purificação, a glicocerebrosidase poderia ser obtida do tecido placentário 

humano; e, com uma subsequente desglicosilação os seus resíduos de 

manose seriam expostos aos receptores de manose dos macrófagos. Isto 

resultou no desenvolvimento e comercialização da alglucerase, o primeiro 

medicamento para portadores da doença de Gaucher (Ceredase: Genzyme 

Corporation Inc., Cambridge, MA, USA) (ELSTEIN e ZIMRAN, 2009). 

A terapia de reposição enzimática foi aprovada pelo FDA (Administração 

de drogas e alimentos) em 1991. A glicocerebrosidase exógena foi extraída 

inicialmente de placenta humana, a qual deu origem ao alglucerase, que foi 

substituído em 1994 pela forma recombinante proveniente de células ovarianas 

de hamster chinês (CHO), (Imiglucerase, Cerezyme da Genzyme Corporation) 

(GERMAIN, 2004; GRABOWSKI, 2004). O tratamento por terapia de reposição 



enzimática se tornou padrão para a doença de Gaucher tipo I, e sabe-se que é 

normalmente bem tolerada, capaz de reverter acúmulo de substrato e conceder 

melhora clínica e qualidade de vida aos pacientes (GRABOWSKI e HOPKIN, 

2003; DESNICK, 2004). 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Medicamentos disponíveis para a doença de Gaucher 
 

Nome 
Comercial/Genérico 

Fabricante Descrição do produto 

   
Ceredase 

(Alglucerase) 
Genzyme GCR derivada de placenta 

humana. Substituído em 1994 por 
Cerezyme. (Uso liberado somente 
para pacientes que são 
intolerantes ao Cerezyme).            
(Infusão venosa) 

   
Cerezyme 

(Imiglucerase) 
Genzyme Forma recombinante – GCR 

expressa em célula CHO. 
(Infusão venosa) 

   
Velaglucerase-alfa 

(VPRIV) 
Shire Human GCR derivada de linhagem celular 

humana (fibroblasto).  
(Infusão venosa) 

   
Uplyso 

(Alfataliglucerase) 
Pfizer GCR derivada de célula vegetal.  

(Infusão venosa) 
   

Zavesca 
(Miglustat) 

Actelion Inibidor da glicosiltransferase, o 
primeiro passo da síntese do 
glicolipideo Fornecido para 
pacientes cuja terapia de reposição 
enzimática não é viável. (Oral) 

   
Cerdelga 

(Eliglustat) 
Genzyme Inibidor da síntese de 

glicosilceramida. O medicamente 
mais recente aprovado pelo FDA. 
(Oral) 

Fonte: Adaptado de DEEGAN e COX, 2012; NGF, 2016. 

 



Os principais produtos de desenvolvimento recente na indústria 

biofarmacêutica são produzidos pela tecnologia do DNA recombinante. Para tal 

fim, a escolha do sistema de expressão é de extrema importância para que se 

tenha uma molécula que atenda o objetivo almejado. Proteínas complexas e 

para fins terapêuticos, são preferencialmente produzidas em células de 

mamíferos, por possuírem aparatos de modificação pós-traducional semelhante 

ao dos humanos, visto que, é o que confere à molécula estabilidade, atividade 

biológica e menor imunogenicidade (CASTILHO, 2010). 

 

 

1.4.  Célula de ovário de hamster chinês (CHO) 

 

A maioria das proteínas recombinantes que são utilizadas como 

biofármacos necessitam de alguma forma de modificação pós-traducional, que 

pode afetar profundamente as suas propriedades e aplicações terapêuticas. A 

glicosilação representa a modificação pós-traducional mais comum e, no 

entanto, a mais complexa encontrada na natureza das proteínas terapêuticas, 

(aproximadamente 50% das proteínas humanas são glicosiladas) (WALSH e 

JEFFERIS, 2006). Em especial, as células de mamíferos possuem a 

capacidade de mimetizar os padrões de modificações pós-traducionais mais 

semelhantes às dos humanos.  

Os sistemas de expressão que utilizam E. coli, têm limitados sistemas de 

glicosilação, já as leveduras, assim como as células de inseto apesar de 

obterem sistemas mais complexos, geralmente apresentam variações no 

padrão de glicosilação, que podem afetar a atividade biológica da proteína 

recombinante e parâmetros farmacocinéticos (COLOMA et al., 2000). A 

glicosilação é um processo enzimático, onde há adição de açúcares em 

moléculas no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi. Os 

oligossacarídeos podem ser introduzidos em resíduos de asparagina, formando 

os N-glicanos, ou em resíduos de treonina ou serina, levando à formação de O-

glicanos. A N-glicosilação é muito mais frequente e é caracterizada por um 

padrão heterogêneo de formas estruturais, agrupadas em três tipos principais 

de cadeias: alta manose, complexo e híbrido (SKROPETA, 2009).  



As células de ovário de hamster chinês (CHO) são as preferencialmente 

escolhidas pela indústria farmacêutica para a produção de biofármacos, por 

conterem um sistema de glicosilação bem eficiente e muito similar ao das 

proteínas humanas (FREEMAN et al., 2001; MELLADO e CASTILHO, 2007). 

As tecnologias que possibilitam a transfecção e a amplificação do gene 

transfectado para a seleção de clones já estão bem caracterizadas (BUTLER, 

2005). Essas células apresentam crescimento acelerado, tem origem epitelial, 

e embora sejam tipicamente aderentes, adaptam-se ao crescimento em 

suspensão (MELLADO e CASTILHO, 2007). 

 Há uma variedade de sistema de seleção para células transfectadas. 

Contudo, a seleção em células CHO deficientes na atividade do gene DHFR 

(diidrofolato redutase) é ainda o sistema mais utilizado (WURM, 2004). A 

enzima DHFR é essencial para a síntese de aminoácidos e nucleotídeos em 

células eucarióticas. As células CHO dhfr- possuem perda na função do gene 

DHFR, e quando são transfectadas com o vetor contendo o gene funcional, 

esse é introduzido no genoma celular carreando a expressão do fenótipo 

DHFR+. As células CHO DHFR- que recebem o gene DHFR desenvolvem 

resistência ao metotrexato (MTX) inibidor competitivo da enzima DHFR, através 

de um mecanismo de amplificação do gene DHFR como resultado de elevadas 

concentrações de droga no meio de cultura (KAUFMAN, 1990).  

As células de ovário de hamster chinês (CHO) tornaram-se as células de 

mamífero padrão para a produção de proteínas recombinantes, e com os 

variados sistemas de seleção e meios de cultura celular hoje disponível, é 

permitida a seleção de linhagens de células de animal altamente produtoras 

(BUTLER, 2005; GROSVENOR, 2012). 

 

 

1.5.  Meio de cultura celular 

 
As células animais quando comparadas as células de micro-organismos, 

apresentam a necessidade de meios de cultura celular com alto teor nutricional, 

exigindo formulações mais complexas, que forneçam uma fonte de energia 

apropriada para o desenvolvimento e crescimento de células viáveis. O meio 

de cultura basal/típico é composto por aminoácidos, proteínas, sais 



inorgânicos, glicose, fatores de crescimento e aderência, hormônios, e a adição 

e tampão de pH. As células podem ser cultivadas em meio de cultura natural 

(fluidos biológicos), ou em meio sintético/artificial (AUGUSTO e OLIVEIRA, 

2001; LABOME, 2015).  

A composição e escolha do meio de cultura são de extrema importância 

para o crescimento adequado das células, bem como para a produção de 

proteínas recombinantes eficazes (WURM, 2004). Os primeiros meios de 

cultura celulares desenvolvidos se baseavam na composição dos fluídos 

biológicos.  O primeiro meio de cultura celular para o cultivo de células de 

mamífero foi desenvolvido por Eagle, o qual serviu como base para o 

desenvolvimento dos mais variados meios a fim de atender às necessidades 

específicas de linhagens celulares e de processos de produção (AUGUSTO e 

OLIVEIRA, 2001).  

 

 

Tabela 4. Tipos de meios de cultura celular – natural e artificial (Adaptado de 
LABOME, 2015). 

 

 

Meios naturais 

Fluidos biológicos Extrato de tecido Coágulo 
Plasma 
Soro 
Fluído amniótico 
Soro do cordão umbilical de placenta 
humana 

Extrato de: 
Fígado 
Baço 
Tumores 
Leucócitos e medula 
óssea 
Embrião bovino 
Embrião de galinha 

 

Coágulos de 
plasma  

Meios Artificiais 

Solução de salina Balanceada Meio Basal  

PBS MEM  

DPBS DMEM  

HPBS RPMI-1640  

EBSS IMDM 

 

 

PBS – Tampão fosfato salino; DPBS – Tampão fosfato de Dulbecco-salino; HBSS – Solução 
Salina de Hank Balanceada; EBSS – Solução tampão salina de Earl; MEM – Meio Mínimo 
Essencial; DMEM – Meio Mínimo Essencial modificado por Dulbecco; RPMI-1640 - Meios Roswell 
Park Memorial Institute; IMDM – Meio de Dulbecco modificado por Iscovi. 
Fonte: Adaptado de LABOME, 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Meio mínimo essencial desenvolvido por Eagle (EMEM) 
 

Componente Concentraçã
o   (mM) 

Componente Concentração 
(mM) 

Aminoácidos Vitaminas 
Arginina 0,6 Ácido fólico 0,0023 
Cistina 0,1 Colina 0,0083 
Fenilalanina 0,2 Inositol 0,011 
Glutamina 2,0 Nicotinamida 0,0082 
Histidina 0,2 Pantotenato 0,0046 
Isoleucina 0,4 Piridoxal 0,006 
Leucina 0,4 Riboflavina 0,00027 
Lisina 0,4 Tiamina 0,003 
Metionina 0,1  
Treonina 0,4 Sais inorgânicos 
Triptofano 0,05 NaCl 116,0 
Tirosina 0,2 KCl 5,4 
Valina 0,4 CaCl2 1,8 

 MgCl2•6H2O 1,0 
Outros  NaH2PO4• 

2H2O 

1,1 

Glicose 30,0 NaHCO3 23,8 
Vermelho de 
fenol 

0,014  

Soro 10% (v/v)  
Fonte: Adaptado de AUGUSTO e OLIVEIRA, 2001.  

 



 

Para a manutenção da viabilidade celular, crescimento, metabolismo e 

estimular a proliferação e diferenciação, o soro bovino foi o suplemento mais 

utilizado seja ele de origem fetal, adulto ou de recém-nascido. Definido como 

mistura complexa e indefinida, oferece um elevado número de constituintes 

como: fatores de hormônio e crescimento, proteínas de transporte e de ligação, 

fatores de espraiamento e aderência, aminoácidos essenciais, vitaminas, 

elementos traços, lipídeos e ácidos graxos e inibidores de proteases (VAN DER 

VALK et al., 2010; BRUNNER et al., 2010). Apesar das vantagens oferecidas 

pelo soro, este apresenta risco à saúde humana (encefalopatias 

espongiformes), composição química indefinida, variação de lote a lote, com 

elevado custo na produção e no processo de downstream, e sofrimento aos 

animais do qual são obtidos.  

Devido a essas desvantagens, o soro e qualquer componente de origem 

animal foram abolidos do processo de fabricação de produtos terapêuticos 

(WURM, 2004; VAN DER VALK et al., 2010; BRUNNER et al., 2010; 

GROSVENOR, 2012). 

Tabela 6.  Benefícios da substituição do soro animal  

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

biológicos 

celulares 

Condições de cultura controladas e quimicamente 

definidas in vitro. 

 

Redução da variabilidade qualitativa e quantitativamente 

na composição do meio de cultura. 

 

Redução dos riscos de contaminação microbiana 

(micoplasma, vírus e príons). 

 

Vantagens no isolamento dos produtos de cultura 

celular (Processo downstream). 

  

Aspectos éticos Reduzir ou evitar completamente o sofrimento de fetos 

e animais. 



Fonte: Adaptado de BRUNNER et al, 2010. 

 

 

Assim, foram introduzidos no mercado novos meios de cultura celular 

quimicamente definido e de excelente qualidade com suplementos que 

promovem rápido crescimento celular com a manutenção da viabilidade e 

maior rendimento na produção de proteínas recombinantes (WURM, 2004; 

GROSVENOR, 2012). As formulações dos meios de cultura livre de soro 

(serum-free) podem ser: serum-free (SF), livre de componente de origem 

animal (ADCF ou ACF), livre de proteína (PF) ou quimicamente definido (CD) 

(BRUNNER et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Exemplos de meios de cultura celular livre de soro  

Meios de cultura celular livre de soro 

    
Meio Empresa Tipo do meio Aplicação 

    
CHO-S-SFM II Gibco SF; Crescimento celular e 

produção de proteína 
recombinante. 

    
EX-Cell Sigma-Aldrich SF; CD; ADCF Crescimento celular e 

produção de proteína 
recombinante. 

    
CD-CHO Gibco SF; PF; CD; 

ADCF 
Crescimento celular e 
produção de proteína 

recombinante. 
    

CDM4CHO Hyclone SF; PF; CD; 
ADCF 

Crescimento celular e 
produção de proteína 

recombinante. 
    

  

Independência do fornecimento comercial 



CHO-III A Gibco SF; PF; ADCF Crescimento celular e 
produção de proteína 

recombinante. 
    

HybridoMed Biochrom SF Crescimento celular e 
produção de proteína 

recombinante. 
    

Octomed Biochrom SF; PF Crescimento celular e 
produção de proteína 

recombinante. 
    

ISF-I Biochrom SF; PF Crescimento celular e 
produção de anticorpo 

monoclonal 
    

 

 

 

 

Uma das alternativas para aumentar a capacidade dos meios 

quimicamente definidos tem sido o uso de suplementos complexos como as 

hidrolases de plantas e leveduras que reduzem significativamente prazos, 

custos e tempo de processos (GROSVENOR, 2012).  

1.6.  Purificação de Proteínas 

 

A purificação é um processo que tem por objetivo conferir a pureza ideal a 

uma molécula de interesse presente em amostras muitas vezes complexas, 

onde o seu custo pode variar entre 20 a 80% do valor do produto final 

(SCOPES, 1994). Visto que, os produtos provenientes da biotecnologia são de 

composição e localização celular variada, não é possível a utilização de um 

protocolo universal para a purificação de proteínas (BOLLAG et al., 1996; 

PESSOA JR e KILIKIAN, 2015). O grau de pureza de uma molécula dependerá 

da finalidade a qual essa se destina, e do número de etapas empregadas no 

processo de sua purificação. No entanto, a escolha dessas etapas é 

dependente das propriedades físico-químicas do produto de interesse, bem 

como o das impurezas (NETO, 2001; WHEELWRIGTH, 1991). 

Para purificar uma proteína a partir do extrato bruto, deve se considerar a 

estabilidade da proteína, a aplicação do produto final, a escala, a eficiência do 

SF – livre de soro; PF – Livre de proteína; CD – quimicamente definido; ADCF – livre de 
componente derivado animal.  
Fonte: RODRIGUES et al, 2012. 



processo, a viabilidade econômica, a facilidade de produção e as adequações 

às especificações requeridas pelos órgãos responsáveis pela regulamentação 

do produto como a ANVISA, Farmacopéias entre outros (ALMEIDA e 

KURTENBACH, 2002).  

A etapa de purificação (Downstream) envolve todas as técnicas que 

visam o isolamento de uma molécula, e esta é dividida basicamente em quatro 

etapas conforme demostrando na figura 4 (GE HEALTHCARE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Técnicas do processo de purificação  

Princípio de 
separação 

Técnica Capacidade Rendimento Resolução Custo 

Solubilidade Extração Alta Alto Baixa Baixa 

Figura 4. Esquema ilustrativo da divisão do processo de purificação (Adaptado de GE 
HEALTHCARE, 2010). 



líquido-líquido 

Precipitação 
fracional 

Alta Alto Baixa Baixa 

      

Tamanho 

Microfiltraçäo, 
Ultrafiltração, 
Diafiltração, 
Diálise 

Alta Alto Baixa Baixa 

Cromatografia 
de exclusão 
molecular 

Baixo/Médio 
Baixo 

Médio 
Médio Médio 

      

Carga elétrica 
Cromatografia 
de troca iônica 

Médio Médio Médio Médio 

      
Ligantes com 
interação 
específica 

Cromatografia 
por afinidade 

Médio Médio/Alto Muito alta 
Alto 
Muito 
alto 

      

Hidrofobicidade 
de superfície 

Cromatografia 
por interação 
hidrofóbica 

Médio Médio Médio Médio 

Fonte: Adaptado de MORAES et al, 2008 

 

As proteínas podem ser adsorvidas seletivamente em uma ampla 

variedade de leito sólido. Consequentemente, as técnicas de adsorção em 

colunas de cromatografia têm sido muito utilizadas no isolamento de enzimas 

sem perda da atividade específica (BOLLAG et al., 1996).   

A cromatografia é uma técnica físico-química que descreve a separação 

do soluto em um meio líquido de acordo com a diferença de partição entre duas 

fases (líquida e sólida), envolvendo um retardo do soluto em relação ao 

solvente que avança através do leito (BOLLAG et al., 1996). Embora seja 

dividida em dois grupos (gasosa e líquida), a cromatografia líquida é a utilizada 

para a purificação e isolamento de proteínas com finalidade terapêutica (pureza 

superior a 95%) (SCOPES, 1994; SILVA JR., 2004).  

Na cromatografia líquida, os metabólitos celulares (soluto) em meio 

liquido, é adsorvido em um leito poroso (fase estacionária) por fenômeno 



químico, físico, partição ou exclusão molecular. A fase estacionária pode ser 

constituída por sílica porosa, polímeros orgânicos sintéticos e de carboidratos, 

sendo de forma esférica com aproximadamente 100 µm submersa em solvente, 

o qual representa a maior parte da fase estacionária (~ 90%), no entanto, 

denominada gel. A remoção gradual dos diferentes solutos retidos na fase 

estacionária dá-se por uma fase líquida (eluente ou fase móvel), onde a 

migração ocorre de forma diferencial dos solutos entre as duas fases (SILVA 

JR., 2004; PESSOA JR e KILIKIAN, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cromatografia por gel filtração (exclusão molecular) é o método mais 

simples e suave para a purificação de proteínas, onde estas são separadas 

segundo a sua massa molecular entre uma fase móvel e uma fase estacionária 

com porosidade definida (SCOPES, 1994; MORAES e ROSA, 2005). As 

proteínas pequenas entram nos poros da matriz se movimentando mais 

lentamente, enquanto as proteínas maiores e complexas são eluídas antes por 

migrarem ao entorno da matriz, conforme ilustrado abaixo (BOLLAG et al., 

1996). 

Figura 5.  Tipos de cromatografia para purificação de proteína (Adaptado de GE HEALTHCARE, 
2010). 
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A cromatografia por exclusão molecular tem sido usada não somente para 

separação de moléculas, mas como um meio para determinar massa 

molecular, remoção de impurezas de baixa massa molecular, separação de 

proteínas por dímeros e outros oligômeros, dessalinização e trocas de soluções 

tampões (SCOPES, 1993; BOLLAG et al., 1996). 

A técnica cromatográfica por troca iônica é comumente utilizada na 

purificação de proteína por ser simples, ter alta resolução, fácil ampliação de 

escala, alta capacidade de adsorção e ser versátil (BOLLAG et al., 1996). 

Neste método ocorre a adsorção reversível de solutos eletricamente 

carregados a grupos com cargas oposta que estão imobilizados na fase 

estacionária. Aqui, há uma competição entre os íons de interesse e os das 

impurezas pelos grupos da fase estacionária, e sua separação se dá pelas 

diferenças de equilíbrio entre os íons da fase móvel e os íons da fase 

estacionária (PESSOA JR., 2005). Os trocadores iônicos são constituídos por 

uma matriz porosa e insolúvel com grupos carregados eletricamente unidos por 

ligação covalente. Esses trocadores podem ser carregados negativamente 

(catiônico) ou positivamente (aniônico) (GE HEALTHCARE, 2010). 

Figura 6. Esquema ilustrativo da cromatografia por exclusão molecular. Os 
círculos brancos representam os poros da matriz, os círculos pretos representam 
as proteínas maiores e menores. (Adaptado de BOLLAG et al., 1996). 



 

 

Tabela 9. Grupos funcionais usados em trocadores iônicos  
 

Trocadores aniônicos  Trocadores catiônicos  

Fracos:  Fracos: 
Aminoetil (AE) Carbóxi (C) 
Dietilaminoetil (DEAE) Carboximetil (CM) 

  
Fortes: Fortes: 
Trimetilaminometil (TAM) Sulfonato (S) 
Trietilaminometil (TEAE) Sulfometil (SM) 
Dietil-2-hidroxipropil aminoetil (QAE) Sulfoprompil (SP) 

Fonte: Adaptado de PESSOA JR., 2005; GE HEATHCARE, 2010. 

 

A eluição se dá por soluções (fase móvel) ácidas, básicas ou tampões 

adicionados de sais neutros ou solventes orgânicos com o objetivo de 

aumentar a seletividade (PESSOA JR., 2005). 

A cromatografia por interação hidrofóbica é simples e uma excelente 

complementação para as cromatografias de troca iônica e gel filtração. Nesta 

técnica, as moléculas em solução salina são adsorvidas a um leito contendo 

ligantes hidrofóbicos de cadeia curta (butil, octil e fenil, hexil e amino hexil), e 

posteriormente eluídas pela diminuição da concentração salina ou agente 

tensoativo (KAMIMURA e MAUGIERI FILHO, 2005; GE HEALTHCARE, 2010). 

A propriedade hidrofóbica pode ser elevada pela adição de sais a solução, o 

que leva à redução da solubilidade e ao aumento da exposição de regiões 

hidrofóbicas da molécula. Os tipos de matrizes mais utilizados são os 

carboidratos fortemente hidrofílicos ou polímeros sintéticos (MAUGIERI FILHO 

e MENDIETA-TABOADA, 2005).  

A cromatografia por afinidade difere dos outros métodos por basear-se 

em propriedades biológicas ou funcionais da proteína de interesse e a fase 

estacionária. Aqui, a separação se dá por interações altamente específicas: 

enzima-substrato, inibidor-enzima e antígeno-anticorpo. Na matriz insolúvel e 

porosa há um ligante que interage de forma seletiva ao componente de 

interesse. A eluição do material retido no ligante é possível com uma solução 

que enfraqueça a interação entre ambos. Essa técnica é de alta seletividade e 



capacidade, porém dispendiosa (KAMIMURA e MAUGIERI FILHO, 2005). Um 

exemplo de coluna cromatográfica por afinidade é a Con A Sepharose que tem 

em seu leito um ligante acoplado à concanavalina A, uma metaloproteina que 

se liga a moléculas que contem α-D-mannopyranosyl, α-D-glucopyranosyl. 

Geralmente, a Con A Sepharose é aplicada para a separação e purificação de 

glicoproteínas, glicolipídeos e polissacarídeos (GE HEALTHCARE, 2010).   

Atualmente a produção de proteína recombinante, principalmente para 

uso farmacêutico tem sido fortemente estudada, e para sua purificação é 

necessária uma análise prévia das características físico-químicas, para a 

escolha de um método adequado (SILVA JR., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivo Geral 

2. OBJETIVOS 



 

Obtenção da glicocerebrosidase humana recombinante purificada, 

expressa por células CHO, secretada em meio livre de soro fetal bovino. 

 

 

2.1.  Objetivos Específicos 

 

a) Estudo do crescimento e viabilidade celular CHO-GCR, em meio de 

cultura com a adição de soro fetal bovino. 

 

b) Estudo do crescimento e viabilidade celular CHO-GCR em meio de 

cultura quimicamente definido (livre de soro), com e sem a adição de 

suplemento vegetal. 

 

c) Obter GCR humana recombinante purificada que possa servir como 

base para o desenvolvimento de um padrão de referência biológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Linhagem e meio de cultura celular 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 



Foram utilizadas células de ovário de hamster chinês (CHO-DXB11 dhfr-) 

transfectadas com plasmídeo pED-GCR para secretar a glicocerebrosidase 

humana (GCR), cedidas cordialmente pelo departamento de Biotecnologia do 

Instituto Butantan. Quando descongeladas, foi produzido um banco de trabalho 

para a realização dos experimentos. Todos os procedimentos de cultivo celular 

foram realizados no Laboratório de Cultura Celular do Centro de Biotecnologia 

do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Para tal, foram 

utilizados os meios de cultura celular basal RPMI 1640 (Sigma-Aldrich) ANEXO 

A – Tabela da composição do meio de cultura celular RPMI 1640, e α – MEM 

(Gibco) ANEXO B - Tabela da composição do meio de cultura celular α – MEM 

sem nucleosídeos, ambos com a adição de 10% de soro fetal bovino dialisado 

(SFB) (Gibco), e o meio quimicamente definido CHO-S-SFM II livre de SFB 

(Invitrogen) ANEXO C – Tabela de informações - meio livre de soro CHO-S-

SFM II.  Cada meio foi suplementado com anfotericina (250 µg/mL) (Fungizone) 

(Gibco) 1 mL/L e estreptomicina (10.000U)/Penicilina (10 mg) (Sigma-Aldrich) 5 

mL/L. Para o cultivo celular realizado com o meio quimicamente definido foram 

utilizados suplementos vegetais  (Kerry) Sheff-CHO PF Plus ACF e Sheff-CHO 

PF ACF ANEXO D – Tabela informacional dos suplementos vegetais (Kerry®).  

  

 

3.2.  Condições de cultivo 

 

Visto que as células utilizadas são naturalmente aderentes, estas foram 

cultivadas em frascos de poliestireno de 25 e 75 cm2, e placa de seis poços 

(Corning), com os volumes de trabalho 5 mL, 10 mL e 3 mL de meio de cultura 

celular respectivamente. Todo procedimento foi realizado em cabine de 

segurança biológica (Forma Scientific), e cultivado a 37 ºC, com 5% de CO2 em 

incubadora de cultura celular (Forma Scientific, Inc.).  

 

 

 

 

3.3.  Análise da concentração e viabilidade celular 

 



Para a análise da concentração e viabilidade celular, após estas atingirem 

a confluência almejada, foram submetidas ao processo de tripsinização. Para 

tal, o meio condicionado foi descartado, e a camada celular aderida lavada (2x) 

com solução salina de Hanks ANEXO E – Tabela da composição da solução 

salina balanceada de Hanks (HBSS), para a remoção do SFB. Após este 

procedimento, foi adicionado solução de tripsina/EDTA 0,25% (Vitrocell-

embriolife) e mantidas em estufa de CO2 a 37 ºC por 5 minutos para o 

descolamento total das células. Em seguida, foi adicionado meio de cultura 

celular completo (meio de cultura celular + SFB + antibióticos) e 

homogeneizado para interromper a ação da tripsina. Logo, foi centrifugado a 

400 g (1500 rpm) por 5 minutos, então, o sobrenadante descartado, e o pellet 

ressuspendido com meio completo.  

Para a contagem e análise da viabilidade foi utilizado o método de 

exclusão com o corante azul de tripan em hematocitômetro (câmara de 

Neubauer). 

 

 

3.4.  Criopreservação celular 

 

As células cultivadas em meios com a adição de 10% de SFBd foram 

congeladas em meio de congelamento (meio de cultura celular + 10% SFB + 

10% dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich). Após serem ressuspensas em 

solução de congelamento foram transferidas para os tubos de criopreservação 

(criotubo) na concentração de 1,5x106 a 4x106 células/mL. Em seguida, os 

criotubos foram mantidos em um dispositivo que permitiu o congelamento 

gradual de - 1 oC /minuto (Nalgene) armazenado a – 80 oC por 24 horas. Após 

esse período, os criotubos foram armazenados a – 196 oC (Nitrogênio líquido). 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.  Crescimento e viabilidade celular CHO-GCR 

3.5.1. Célula CHO-GCR em meio com SFB 

 

Foram utilizadas duas placas de cultura celular de seis poços (Corning), 

uma para cada meio de cultura (RPMI 1640 e α-MEM), ambos com a adição de 

10% de SFBd. No dia 0 (dia em que as células foram semeadas), foi semeado 

0,5x106 célula/3mL de seu respectivo meio de cultura conforme ilustrado na 

figura 7. O cultivo foi realizado em um período de seis dias (144 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cada dia de cultivo, um poço de cada placa foi tripsinizado e então, 

realizado a contagem e a análise da viabilidade celular. 

 

 

3.5.2. Célula CHO-GCR em meio livre de SFB 

 

Foram utilizadas 3 placas de cultura celular com seis poços (Corning), 

uma para cada meio de cultura: CHO-SFM II (SFM II) (ANEXO C), SFM II com 

adição do suplemento vegetal Sheff-CHO Plus PF ACF (3 g) para 250 mL 

denominado como Plus, SFM II com adição de Plus (3 g) e de Sheff-CHO PF 

ACF (3 g) para 250 mL denominado Mix. Em cada poço foram semeados 

0,5x106 células em um volume de 3 mL de meio RPMI 1640 com adição de 

10% de SFB para a aderência celular. No dia seguinte, o meio condicionado foi 

descartado e cada poço foi lavado 3x com solução salina de Hank para a 

Figura 7.  Esquema ilustrativo do cultivo celular CHO-GCR em placa de seis poços, no 
período de seis dias (144h) em meios RPMI 1640 e α-MEM, ambos com a adição de 
10% SFB.  



remoção do SFB, e adicionados os respectivos meios marcados como o dia 0 

conforme ilustrado abaixo.  

 

 

Durante cada dia de cultivo o meio condicionado de cada poço foi 

coletado em um único tubo de 15 ml (Falcon) obedecendo ao seu respectivo 

meio de cultura, centrifugado (400x g / 5 minutos), e realizado a dosagem de 

proteína total (Nanodrop 2000 Spectrophotometer – Thermo Scientific) no 

modo de leitura Proteína A280nm utilizando-se 2 μL de amostra (n=3) e 

armazenado a – 80 ºC para uso posterior. Os poços foram reabastecidos com 

o seu respectivo meio, exceto os poços correspondentes ao dia de cultivo, 

onde estes foram tripsinizados para a contagem e análise da viabilidade 

celular.  

 

 

3.6.  Produção da GCR 

 

Para aumentar a concentração da GCR humana recombinante, estas 

foram produzidas em frascos de cultura celular T75 cm2 em meio CHO-S-SFM 

II (SFM II). Por vez, eram utilizados 20 frascos de cultura celular, onde foram 

semeados 1,5x106 células em 10 ml de meio RPMI 1640 suplementando com 

10% de SFB para a aderência celular. Quando estas atingiram a confluência 

almejada (70% a 80%) o meio condicionado com SFB foi removido e 

descartado. A camada celular foi lavada 3x com solução salina de Hank para a 

Figura 8. Esquema ilustrativo do cultivo celular CHO-GCR em placa de seis poços, no período 
de 5 dias (120h) em meio livre de SFB com e sem a adição de suplemento vegetal. (SFM II) 
CHO-S-SFM II, (SFM II Plus) CHO-S-SFM II com Sheff-CHO PF Plus ACF e (SFM II Mix) CHO-
S-SFM II com Plus e Sheff-CHO PF ACF.  



remoção do meio basal que continha SFB e então adicionar o meio SFM II. 

Neste meio, a produção da GCR se dava num período de cinco dias de cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante cada dia de cultivo, o meio SFM II condicionado era coletado, 

centrifugado (400x g / 5 minutos) e armazenado a -80 ºC para a realização da 

etapa de purificação.  

 

 

3.7.  Purificação da GCR 

 

Para a realização da purificação da GCR, esta foi produzida em meio 

quimicamente definido e diversas etapas foram realizadas, conforme descrito 

abaixo. 

 

 

3.7.1. Concentração (filtração tangencial) 

 

O volume do meio condicionado (sobrenadante) obtido do cultivo de 

células CHO para a produção de GC foi concentrado pela técnica de filtração 

tangencial no equipamento LabScaleTM TFF System (Millipore) com membrana 

Biomax 5 kDa e 50cm2 de área.  

A amostra foi mantida a 4 ºC durante o processo para a preservação da 

proteína.  

Figura 9. Esquema ilustrativo do cultivo de células CHO-GCR em frascos T75cm
2 

para a 
produção da GCR em meio livre de SFB (SFM II). 



 

 

 

3.7.2. Deslipidação  

 

Para a realização da etapa de deslipidação, foram adicionados 40µl de 

solução de dextrana (Sigma) 10% em 1 ml de solução de cloreto de cálcio 

(CaCl2) 1,0 M por mL de amostra. A amostra foi agitada a 4 ºC por 15 minutos 

e em seguida centrifugada a 5.000 xg por 10 minutos (Centrifuge 5810 R – 

eppendorf). O sobrenadante foi coletado e o pellet ressuspendido para análise 

posterior.  

 

 

3.7.3. Diálise 

 

A diálise foi realizada com membrana de diálise com corte de 14.000 MW 

(Sigma-Aldrich) contra tampão 0,025 M de citrato de sódio, Tween 20 com pH 

ajustado com ácido cítrico para 5,5 ou 6,0 conforme desejado para a realização 

da técnica cromatográfica de troca iônica do tipo catiônica. Para a troca de 

tampão utilizou-se a membrana de diálise SnakeSkin de 3,500 MWCO (Thermo 

Scientific) contra tampão de fosfato de sódio 0,05 M com pH 6,0.  

A diálise ocorreu a 4 ºC, overnight , com leve agitação e quatro trocas de 

tampão. As amostras com fim cromatográfico foram centrifugadas a 4 ºC por 15 

minutos a 5.000 xg (Centrifuge 5810 R – eppendorf), onde o sobrenadante foi 

coletado e filtrado com filtro 0,22 µm (Corning). 

 

 

3.7.4. Técnicas de Cromatografia 

 

As técnicas cromatográficas por troca iônica do tipo catiônica e interação 

hidrofóbica foram realizadas em equipamento de purificação AKTA purifier (GE 

Life Science) FPLC (fast protein liquid chromatography). No entanto, a 

cromatografia por afinidade, foi executada na forma de batelada.  

 



 

 

 

 

3.7.4.1.  Cromatografia de Troca Iônica  

 

A cromatografia de troca iônica tem como princípio a separação das 

proteínas com base em suas cargas. A separação foi realizada em coluna de 

troca iônica do tipo catiônica forte ResourceTM mono S 1 mL/min (Pharmacia 

Biotech)  de 6,4 mm diâmetro e 30 mm de altura, o qual foi previamente 

ambientada e equilibrada com tampão citrato de sódio 0,25 M, pH 5,5 e tween 

20. A eluição foi realizada aplicando gradiente de 0 a 100% de citrato de sódio 

0,25 M, tween 20, NaCl 1 M, em pH 5,5, sob o fluxo de 3 ml/min, com limite de 

pressão de 1,50 MPa.  

 

 

3.7.4.2. Cromatografia por Interação Hidrofóbica 

 

Nesta técnica cromatográfica, ocorre a separação das moléculas com 

base em sua hidrofobicidade, o qual pode ser elevado com o aumento da 

concentração de sais.  

Para tal, foi utilizado a coluna de interação hidrofóbica (Phenyl High 

Performance 25 ml, ambientada com 0,05 M fosfato de sódio, pH 7,0, 2 M 

NaCl, com tais tampões de eluição: (1) fosfato de ‘sódio 0,05 M, pH 7,0, (2) 

fosfato de ‘sódio 0,05 M, pH 7,0, com 50% de etilenoglicol (gradiente de 0 a 

100%), (3) fosfato de ‘sódio 0,05 M, pH 7,0 com 50% de etanol.  

 

 

3.7.4.3. Cromatografia por Afinidade 

 

Na cromatografia por afinidade são utilizadas resinas que possuam 

interações altamente específicas à molécula que se pretende isolar. Assim, foi 

utilizada uma resina de Sepharose 4B Concanavalina A (Fluka Biochemika) 

(Con A). Esta foi previamente ambientada com tampão de ligação (20 mM Tris-



HCL pH 7,4 com 0,5 M de NaCl), e para a eluição foi utilizado o tampão de  

ligação com Methyl α-D-mannopyranoside 0,2 M. Foi utilizado um tubo 

cilíndrico de fundo cônico (50 mL), onde se aplicou 1 mL de resina e 5 mL de 

meio condicionado, concentrado (11X), deslipidado e dialisado. A interação 

entre molécula e resina, se deu a 4 ºC por um período de 23 horas e sob 

agitação. A eluição foi realizada com 1mL /10 min (5X).  

3.8. Caracterização da glicocerebrosidase 

 

A glicocerebrosidase foi caracterizada mediante as técnicas de Dot Blot, 

Slot Blot, SDS-PAGE, Western Blot, HPLC de fase reversa (RP-HPLC) e 

dosagem da atividade enzimática. 

 

3.8.1. Análise por Dot blot 

 

Para a identificação da glicocerebrosidase em amostras de meio 

condicionado bruto, frações coletadas pós-purificação e do volume não retido, 

utilizou-se o aparato de Dot Blot de 96 poços (Bio DOTTM apparatus) (BioRad) 

com membrana de nitrocelulose (HybondTM – C Extra) (Amersham Biosciences) 

45µm. Nesta técnica, a amostra é aplicada nos poços a qual entra em contato 

direto com a membrana, ficando por 1h30min a 2h em temperatura ambiente 

para decantação das proteínas ou bomba de vácuo com pressão controlada. 

Após esta etapa, a membrana foi removida e incubada em solução de bloqueio 

contendo 5% de leite desnatado (Molico – Nestlé) em TBS (40 mM Tris-HCl + 

148 mM NaCl  pH 7,4 + 0,1% Tween 20) por 60 minutos. Após o bloqueio a 

membrana foi lavada (3x) por 5 minutos com TBS para a incubação com o 

anticorpo policlonal anti-GCR humana produzido em camundongo, cedido 

cordialmente pelo departamento de Biotecnologia do Instituto Butantan, diluído 

1:10.000 em TBS (overnight). A membrana foi lavada (3x) com TBS e incubada 

em anti-IgG de camundongo conjugada com peroxidase produzido em carneiro, 

diluído em TBS 1,25:10.000 (Merck Millipore) por 2h. Após a incubação a 

membrana foi lavada (3x) com TBS. A revelação foi feita de três maneiras: 

 Com o uso de luminol (Luminata – Merck Millipore) em câmara escura 

com filme de raios-X e solução de revelação e fixação (IBF – Medix). 



 Com o corante 3,3’ Diaminobenzidina (DAB) (Sigma-Aldrich) em 

peróxido de hidrogênio, sob leve agitação, a temperatura ambiente. 

 Com o Kit WesternBreeze® Chromogenic Immunodetection Protocol 

(Invitrogen). Com este kit, os passos de incubação e lavagens da 

membrana são realizados seguindo as instruções do fabricante 

(conforme descrito na técnica de Western Blotting).  

 As incubações foram realizadas a temperatura ambiente e com leve a 

gitação. 

3.8.2. Precipitação com ácido tricloroacético (TCA 25%) 

 

Para análise de eletroforese em gel de SDS-PAGE, as amostras foram 

precipitadas com solução de TCA 25% (Synth) (v/v) (1:1). Após a adição do 

TCA 25% nas amostras, estas eram mantidas a 4 oC por 10 minutos, e em 

seguida centrifugadas (13.000 rpm/5min). Em seguida, o sobrenadante foi 

descartado e adicionado 1 mL de acetona gelada e centrifugada (3x). Logo 

após o descarte da última lavagem/centrifugação em acetona, as amostras 

foram submetidas a uma temperatura de 95 oC para a evaporação da acetona 

e secagem do material. Após a etapa de secagem, o pellet foi ressuspendido 

em tampão de amostra (4x) e água (pH ajustado com NaOH se necessário) e 

aquecidas a 75 oC por 5 minutos. 

 

 

3.8.3. Eletroforeses em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 

 

As amostras dos meios condicionados obtidos durante a produção da 

glicocerebrosidase e após as etapas de purificação foram analisadas mediante 

a técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE).   

A eletroforese foi realizada em gel de poliacrilamida 12 e 10% em 

condições desnaturantes e não redutoras em equipamento de sistema de 

eletroforese vertical Hoefer mini VE (Amershan Biosciences), aplicando 

corrente de 35 mA, com duração de 60 minutos de corrida. As amostras foram 

preparadas adicionando-se tampão de amostra (4x) e água para o volume de 

uso pretendido por poço e fervidas por 5 minutos. A fixação foi realizada 



emergindo o gel em solução de fixação (50% de metanol, 10% de ácido acético 

glacial e 40% de água) por 60 minutos, sob leve agitação. Em seguida, o gel foi 

imerso em uma solução corante composta por (0,25% de corante Coomassie 

Brilliant Blue G-250, 45% de metanol e 8% de ácido acético) por 30 minutos, 

sendo posteriormente submerso na solução descorante (ácido acético 10%) 

overnight com leve agitação. O gel foi lavado 2x com água destilada e mantido 

nesta condição até a próxima técnica ou coloração com nitrato de prata. A 

imagem dos géis foi obtida através de foto documentador (Bio-Imaging 

Systems - Mini B S Pro). 

3.8.4.  Revelação com Nitrato de Prata 

O gel de SDS-PAGE 10 e 12% após coloração com Coomassie Blue G-

250 foi corado com nitrato de prata, devido à maior sensibilidade.  

O gel foi imerso em solução de lavagem (60 mL etanol 95% + 540 mL de 

H2O destilada (2x) por 5 minutos cada, sob leve agitação a temperatura 

ambiente. Em seguida, foi submetido a 3 lavagens com água destilada da 

mesma maneira. Logo após, a solução de nitrato de prata (nitrato de prata 0,3g 

+ 300 mL de H2O destilada) para uso imediato, onde o gel ficou submerso por 

30 minutos a temperatura ambiente com leve agitação. Após a etapa na 

solução de nitrato de prata, o gel foi lavado com H2O destilada por 10 

segundos, e logo submerso na solução de revelação (12 g de carbonato de 

sódio + 200 mL de H2O destilada + 0,15 mL de formaldeído + 200 mL de H2O 

destilada)  que foi preparada para uso imediato por 10 minutos em leve 

agitação. Logo, o gel foi submerso na solução de parada (3 mL de ácido 

acético + 297 mL de H2O destilada) por 10 minutos ou até que o mesmo atinja 

a coloração almejada. Em seguida, o gel foi lavado 3x com H2O destilada (3 

minutos cada) sob leve agitação.  

 

 

3.8.5. Western Blot 

 

Para análise por Western Blot, as amostras foram submetidas à técnica 

de eletroforese em gel de SDS-PAGE e, em seguida, a uma transferência 

semi-seca (HoeferTM TE70) para membrana de nitrocelulose (Hybond TM – C 

Extra Amersham Biosciences) 45 µm, realizada por eletroeluição  a uma 



corrente que variou de acordo com a área do gel (mA). Após a transferência, a 

realização dos passos seguintes manteve-se a temperatura ambiente e utilizou-

se um agitador (BiomiXer). A membrana foi removida do equipamento e 

incubada em solução de bloqueio contendo 5% de leite desnatado (Molico – 

Nestlé) em TBS (40 mM Tris-HCl + 148 mM NaCl  pH 7,4 + 0,1% Tween 20) 

por 60 minutos. Após incubação em anticorpo primário conforme realizado na 

técnica de DOT BLOT, seguiu-se as instruções fornecidas pelo fabricante (Kit 

WesternBreeze® Chromogenic Immunodetection Protocol) (Invitrogen), onde 

esta foi lavada com 20 mL de solução de lavagem de anticorpo (3x) por 5 

minutos, e incubada em 10 mL de solução de anticorpo secundário conjugado 

à fosfatase alcalina (30 min a 1 h). Após a incubação em anticorpo secundário, 

a membrana foi lavada por 5 minutos com 20 ml de solução de lavagem de 

anticorpo (3x) e, em seguida, com 20 ml de água ultrapura (MilliQ) (2x) por 2 

minutos. Em seguida, foi adicionado na membrana 5 ml do substrato 

cromogênico, o qual ficou sob leve agitação e em temperatura ambiente (1 min 

a 60 min) até o desenvolvimento das bandas roxas. Logo após a membrana foi 

lavada com 20 ml de água ultrapura (2 minutos por 2x), e em seguida seca em 

papel filtro.  

 

 

3.8.6. Análise por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) 

 

A análise quantitativa da glicocerebrosidase humana recombinante foi 

realizada pela técnica de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC), 

com detecção mediante a luz ultravioleta (UV), em comprimento de onda 220 

nm, utilizando-se a coluna de fase reversa C18 Shim-pack CLC-ODS(M)® 

(Shimadzu), com 250 mm de comprimento X 4,6 mm de diâmetro, previamente 

ambientada (H2O ultrafiltrada com 0,05% de ácido fórmico em água 

ultrafiltrada). Para eluição foi utilizado 10% de Acetonitrila em solução 0,05% 

de ácido fórmico. Como controle positivo foi utilizado o medicamento Cerezyme 

(GCR).  

 

 

3.9.  Dosagem da atividade enzimática 



 

A atividade hidrolítica da GCR recombinante em sua forma secretada 

para o meio de cultura celular foi determinada por fluorescência com o 

substrato sintético 4-metilumbeliferil β-Dglicopiranosídeo (4-MUG) (Sigma-

Aldrich). As reações enzimáticas foram realizadas em solução 0,2 M de tampão 

citrato/fosfato pH 5,5, contendo 0,15% (v/v) triton X-100 (Sigma-Aldrich), 0,125 

% (m/v) taurocolato de sódio (Sigma-Aldrich), 5 mM 4-MUG e amostras de 

meios condicionados pré e pós purificação, com o volume final de 150 µl. Após 

incubação por 60 minutos a 37 oC, as reações foram interrompidas com a 

adição de 0,1 M glicina, 0,1 M NaOH pH 10,0 (1 mL). A mensuração foi 

realizada em espectrofluorímetro Fluoroskan Ascent (Thermo Scientific) em 

placas pretas de 96 poços (Greiner Bio One) com comprimento de excitação 

(355 nm) e emissão (460 nm).  

3.9.1. Ensaio cinético para a determinação de KM e VMAX 

 

Para a determinação do Km e Vmax, foi realizado um ensaio de cinética 

enzimática utilizando cinco concentrações de substrato 4-Methylumbelliferyl β-

D-glucopyranoside (4MU-G) (Sigma-Aldrich) 34 ng, 17 ng, 8,5 ng, 4,25 ng e 

2,12 ng, cada qual com seu respectivo branco. Para padronizar a técnica, foi 

utilizado inicialmente a GCR (Cerezyme) em duas concentrações (3,5 ng e 7 

ng). As reações aconteceram em solução 0,2 M de tampão citrato/fosfato pH 

5,5, contendo 0,15% (v/v) triton X-100, 0,125% (m/v) taurocolato de sódio em 

um volume de trabalho de 150 µl. Para tal, foi utilizado placa de 96 poços preta 

(Greiner Bio One) e o espectrofluorímetro, modelo Fluoroskan Ascent (Thermo 

Scientific) aplicando os comprimentos de onda: excitação (355 nm) e emissão 

(460 nm), com o intervalo de leitura a cada dez minutos, sendo possível a 

elaboração da curva cinética em tempo real. Após padronização, o mesmo foi 

realizado em duplicata com amostras da GCR em meio bruto (volume não 

retido do purificado) em coluna de cromatografia por interação hidrofóbica 

(Phenyl Sepharose), nas concentrações descritas na tabela abaixo.  

 

 

Tabela 10. Volume/Concentração da amostra do V0 contendo GCR (não 
purificada) para determinação das constantes cinéticas (KM e VMAX). 



 

Volume/Concentração da GCR 

Volume de amostra GCR 74 µl 37 µl  18,5 µl  

Concentração GCR 1,25 µg 0,63 µg  0,31 µg  

 

 

Como controle positivo, foi utilizado a GCR (Cerezyme) na concentração 

de 10 ng com a maior concentração de substrato aplicado (34 ng).  

Para a determinação do KM e VMAX foi aplicado o método de Lineweaver-

Burk que lineariza a equação de Michaelis e Menten.    

 

v = (VMAX . S)/(KM + S)                       (1/v) = (1/VMAX) + (KM/VMAX).(1/S) 

Obtendo os valores experimentais de S (concentração do substrato) e de 

v (velocidade da reação), determinou-se por regressão linear os termos 

(1/VMAX) e (KM/VMAX), a partir dos quais foram calculadas as constantes 

cinéticas da enzima (KM e VMAX). Foi utilizado o programa MS Microsoft Excel 

versão 2011. 

 

 

3.10.  Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada através do programa Graph Pad Prism – 

versão 5, avaliando os dados pelo teste t Student ou ANOVA, com a utilização 

do teste comparativo de Bonferroni, com significância de 5% (p < 0,05). Os 

dados foram expressos como média ± desvio padrão da média. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Crescimento e viabilidade celular CHO-GCR 

4.1.1. CHO-GCR em meio com a adição de SFB 

 

É possível observar, na Figura 10, que não houve diferença significativa 

no crescimento celular em ambos os meios de cultura (p=0,0625). O tempo de 

duplicação também não apresentou diferença significativa em ambos os meios, 

sendo o doubling time de 36,07 horas (RPMI 1640) e 32,27 horas (α-MEM). No 

entanto, durante a fase exponencial, as células cultivadas em meio RPMI 1640 

apresentaram uma µ = 1,48x10-3 cél. h-1 mL-1, sendo superior a taxa de 

crescimento obtida pelas células cultivas no meio α – MEM, onde µ = 1,34x10-3 

cél. h-1 mL-1. (Valores de crescimento, médio e desvio padrão em ANEXO – F 

e G). 

 



 

 

 

Na figura 11, pode-se observar a morfologia celular CHO-GCR 

cultivadas em meios RPMI 1640 (Fig. 11 a) e α-MEM (Fig. 11 b), ambos com a 

adição de 10% de SFB. Verifica-se que não há diferença morfológica entre 

estas células cultivadas em ambos os meios, porém, nota-se que há maior 

densidade celular no meio RPMI 1640 (Figura 11 a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Curva de crescimento celular CHO-GCR em meios basais com SFB (cél/ml), 
ambos com a adição de 10% de SFB. ( __ ) RPMI 1640, ( _ _ ) α-MEM. Cultivo realizado 
num período de 144 horas, em placa de seis poços. 

 

Figura 11 - Imagem por microscopia óptica (200X) das células CHO-GCR em meios com a 
adição de 10% de SFB. Células cultivadas em frascos de cultura celular (T 75 cm

2
) após 48hs 

de cultivo (a) em meio RPMI 1640 e (b) em meio α-MEM ambos suplementados com 10% de 
SFB a 37 ºC com 5% de CO2 em incubadora de cultura celular. 
 



 

 

 

Com a análise da viabilidade pelo método de exclusão com o corante azul 

de tripan (SINACORE et al., 2000), as células CHO-GCR, apresentaram 

viabilidade de 100% durante todo o período de cultivo (144 horas) em ambos 

os meios de cultura.  

 

 

4.1.2. CHO-GCR em meio quimicamente definido (livre de SFB) 

 

A figura 12 apresenta os resultados do crescimento celular CHO-GCR em 

meio quimicamente definido SFM II, SFM II Plus e SFM II Mix. Observa-se que 

o crescimento celular CHO-GCR apresentarou diferenças estatísticas 

significativas em 24, 72, 96 e 120 horas. Porém, nota-se que o meio SFM II 

apresenta condições mais favoráveis (exceto em 48h, p>0,05), quando 

comparado aos outros meios.  As células no meio SFM II Plus, apresentou 

aumento no crescimento até 72 horas, após esse período, observa-se um 

declínio. O meio SFM II Mix, não apresentou condições favoráveis para o 

cultivo destas, apresentando declínio a partir de 48 horas.  

(Valores de crescimento, médio e desvio padrão em ANEXO – H, I e J). 
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As análises estatísticas destes dados podem ser melhor visualizadas na 

Tabela 11. Onde se observa que o tempo de 96 horas de cultivo apresentou 

maior diferença entre o crescimento celular nos meios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Resultados da análise comparativa entre os meios SFM II, SFM II Plus e 
SFM II Mix em função do tempo de cultivo. n=3 para ambos os grupos. Teste ANOVA 
de uma via – Teste de Bonferroni. 
 

Tempo 
(horas) 

Meios de Cultura Sumário p 

0 

   
SFM vs. SFM + Plus ns > 0,9999 
SFM vs. SFM + Mix ns > 0,9999 

SFM + Plus vs. SFM + Mix ns > 0,9999 

24 

   
SFM vs. SFM + Plus * 0,0291 
SFM vs. SFM + Mix * 0,0187 

SFM + Plus vs. SFM + Mix ns > 0,9999 

48 

   
SFM vs. SFM + Plus ns 0,7815 
SFM vs. SFM + Mix ns 0,0885 

SFM + Plus vs. SFM + Mix ns 0,8056 
72    

Figura 12. Concentração de células viáveis (cél/ml) em meio quimicamente definido livre de SFB 
com e sem suplemento vegetal. As células CHO-GCR foram cultivadas em meio SFM II, SFM II 
com suplemento vegetal Plus (SFM II Plus) e SFM II Plus com a adição de mais um suplemento 
vegetal (SFM II Mix) num período de 120 horas a 37 ºC com 5% de CO2 em incubadora de 
cultura celular em placa de seis poços.  * (p < 0,05); **(p = 0,0053); *** (p = 0,0006); **** (p < 
0,0001), o teste ANOVA com comparativo de Bonferroni. 
 



SFM vs. SFM + Plus ** 0,0053 
SFM vs. SFM + Mix **** < 0,0001 

SFM + Plus vs. SFM + Mix **** < 0,0001 

96 

   
SFM vs. SFM + Plus **** < 0,0001 
SFM vs. SFM + Mix **** < 0,0001 

SFM + Plus vs. SFM + Mix **** < 0,0001 

120 

   
SFM vs. SFM + Plus **** < 0,0001 
SFM vs. SFM + Mix **** < 0,0001 

SFM + Plus vs. SFM + Mix *** 0,0006 

 

 

Observa-se que as células CHO-GCR cultivadas nos meios SFM II e SFM 

II Plus apresentaram viabilidade superior a 95% durante as 120 horas de 

cultivo, enquanto estas cultivadas em meio SFM II Mix apresentaram queda na 

viabilidade a partir de 48 horas, chegando a 66% (120h) (Tabela 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Viabilidade celular CHO-GCR (%) em meio quimicamente definido 
(livre de SFB) com e sem a adição de suplemento vegetal em 120 horas de 
cultivo em placa de cultura celular de seis poços. 

 

 

   

 

 

 

Tempo 
(h) 

CHO-GCR 
(SFM II) 

CHO-GCR 
(SFM II Plus) 

CHO-GCR 
(SFM II Mix) 

0 100 100 100 
24 100 100 100 
48 100 100 96,7 
72 98,7 96,4 97,2 
96 96,9 95,7 88,2 

120 96,2 91,9 66,3 



 

 

 

Conforme os resultados apresentados na Figura e Tabela 12, o 

crescimento e viabilidade celular CHO-GCR com a utilização do meio SFM II 

Mix, não apresentou condições favoráveis, sendo seu uso descontinuado em 

nossos experimentos.  

 

Durante os cinco dias de cultivo das células CHO-GCR, nos meios RPMI 

(10% SFB), SFM II e SFM II Plus, foi possível notar que as células cultivadas 

no meio com a adição de SFB, apresentaram maior número celular ao longo de 

todo o cultivo, ocupando totalidade da superfície da placa de cultura. O mesmo, 

não pode ser visualizado nas células que foram cultivadas nos meios SFM II e 

Plus, onde o número de células reduziu gradativamente ao longo do cultivo, 

sendo maior  no meio SFM II Plus (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 13. Crescimento celular CHO-GCR em placa de cultura celular de seis poços. Cultivo 
realizado no período de 120 horas (5 dias) a 37 ºC com 5% de CO2 em estufa de cultura celular, 
com a utilização dos meios RPMI 1640 com 10% SFB, SFM II e SFM II Plus. Imagem capturada 
por microscópio óptico (Nikon) com aumento de 100X. 
 

 



A figura 14 apresenta o perfil eletroforético dos meios condicionados, 

utilizados em nosso estudo. Nota-se, que a amostra em meio RPMI 1640 

contendo SFB, possui elevada concentração proteica, já em relação às 

amostras 3 e 4, é possível observar amostras proteicas entre 40 kDa à 50 kDa. 
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4.1.2.1. Expressão da GCR em meio livre de SFB 

 

No desenvolvimento da técnica de gel de SDS-PAGE, não foi possível 

identificar a GCR (Fig. 15 a), porém, com a utilização de anticorpos específicos 

com na técnica de western blotting (Fig. 15 b), notou-se a presença da GCR 

em duas bandas nas amostras (SFM II), se apresentando em maiores 

concentrações nos dias 3 e 4 de cultivo. Porém, no meio SFM II Plus, a 

presença da GCR foi menor, sendo detectada somente nos dias 2 e 4 de 

cultivo. 

 

Figura 14. Gel de eletroforese SDS-PAGE 10% do sobrenadante referente ao quarto dia do 
cultivo de células CHO-GCR a 37 ºC com 5% de CO2 em estufa de cultura celular em meio de 
cultura basal com a adição de SFB e em quimicamente definido. Item (1) – Marcador de massa 
molecular, (2) – Meio RPMI 1640 com 10% de SFB condicionado, (3) – Meio SFM II 
condicionado e (4) – Meio condicionado SFM II Plus. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Purificação da GCR em meio livre de SFB 

4.2.1. Cromatografia de troca iônica catiônica  

 

Em relação aos cromatogramas (Figura 16), foi possível observar que a 

eluição dos picos obtidos, deu-se em 23% da concentração do tampão de eluição 

no mesmo volume/tempo. Porém, notou-se que ocorreu um aumento de 

aproximadamente 6X na retenção de proteínas a fase estacionária, na amostra 

dialisada. O seu pico correspondeu 1,20% (1,69 mg de proteína total) em uma 

área de 100% (141 mg de proteína total), enquanto a amostra não dialisada o 

pico compreendeu 0,28% (0,39 mg de proteína total). Ambos os picos 

apresentaram um arraste até o final da eluição, e obtiveram 23 frações 

(1ml/min/tubo) do purificado coletado.  

Figura 15. Gel de SDS-PAGE em condição não redutora e Western blotting do sobrenadante 
das células CHO-GCR cultivadas em meio quimicamente definido (livre de SFB) com e sem a 
adição de suplemento vegetal. (a) Gel de SDS-PAGE 12% do sobrenadante das células CHO-
GCR em meio SFM II e SFM II Plus, com normalização de 1,607mg de proteína total por poço 
com volume de 20µL e concentrada com TCA 25%. Amostras: 1 (marcador de massa molar), 2 
(controle positivo Cerezyme 1µg), 3, 4, 5 e 6 (sobrenadante correspondente ao segundo, 
terceiro, quarto e quinto de cultivo em meio SFM II respectivamente), 7, 8, 9 e 10 (sobrenadante 
correspondente ao segundo, terceiro, quarto e quinto de cultivo em meio SFM II Plus 
respectivamente). (b) Western blotting da figura (a) revelado com o kit WesternBreeze® 
Chromogenic Immunodetection (Invitrogen). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a realização da técnica de dot blot para a detecção da GCR nos 

eluatos obtidos, foi possível observar na Figura 17 a (amostra dialisada), em 

relação à Figura 17 b (não dialisada), que a eluição ocorreu de forma mais 

concentrada, principalmente nas frações referentes ao pico (3 a 9), onde a 

GCR se apresentou  em maiores concentrações na fração 5. Foi possível 

observar também, que houve a redução da GCR, no volume não retido. 

 

 

 

Figura 16.  Cromatogramas do meio SFM II condicionado por células CHO-GCR cultivadas a 37 
ºC com 5% de CO2 em estufa de cultura celular em placas de cultura T75 cm

2
 para a produção da 

GCR. Amostras (100 ml) aplicadas a uma coluna de troca iônica do tipo catiônica (Resource
TM

 
mono S 1mL/min,  Pharmacia Biotech), eluídas com a fase móvel A (0,25 M citrato de sódio, pH 
5,5 com 1M de NaCl). A figura (a) corresponde à purificação da amostra sem diálise, (b) da 
amostra dialisada contra tampão A (0,25 M citrato de sódio, pH 5,5). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao aplicar amostras do purificado coletado, foi possível observar a 

redução dos contaminantes em relação à amostra inicial (bruto), e o volume 

não retido (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Dot blot da GCR purificada e coletada após purificação inicial em trocador iônico do 
tipo catiônico (Resource

TM
 mono S 1mL/min,  GE Biotech). Eluato eluído com fase móvel A (0,25 

M de citrato de sódio, pH 5,5 com 1 M de NaCl). Amostras: CN – controle negativo (100µl) meio 
SFM II puro, V0 – volume não retido (600 µl), CP – controle positivo (1,5 µg), numeração 1 ao 23 
correspondem as frações coletadas do purificado (250 µl). Imagem (a) corresponde ao meio SFM 
II condicionado sem diálise, (b) corresponde ao meio SFM II condicionado dialisado. (Dot Blot 
revelado com DAB e água oxigenada, em temperatura ambiente e em leve agitação). 

 

 

Figura 18. Gel de SDS-PAGE (10%) das amostras eluídas da cromatografia de troca iônica. Gel 
em SDS-PAGE a 10% condições não redutoras, corado com prata após coloração com 
Coomassie Blue G-250, de frações coletadas do purificado do meio SFM II condicionado 
dialisado por trocador iônico do tipo catiônico. As amostras foram concentradas (10X) com TCA 
25%. Amostras: Poço (1) - marcador de massa molecular (10 µl), (2) controle positivo GCR 
(Cerezyme) 1,5µg, (3) Extrato bruto, (4) coleta fração 3, (5) coleta fração 5, (6) coleta fração 8, 
(7) coleta fração 11, (8) coleta fração 14, (9) coleta fração 16 e (10) coleta volume não retido 
(V0). Dos poços 2 ao 10, foram aplicados 15µl de cada amostra. 
  

(a) (b) 



Devido à baixa expressão da GCR, impureza da amostra, e o pequeno 

volume (100 ml) dos meios condicionados para tal ensaio, não foi possível a 

detecção da mesma por gel de SDS-PAGE. Entretanto, é possível analisar que 

grandes quantidades de contaminantes foram removidas, com o trocador iônico 

catiônico selecionado, quando comparado com as amostras de meio 

condicionado (bruto) e o volume não retido. Embora, banda não muito nítida é 

possível observar a presença de bandas de contaminantes de baixa e alta 

massa molecular.   

Ao analisar a GCR por cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC) 

aplicando a técnica cromatográfica de fase reversa com coluna modelo C18 

(ACE), foi possível quantificar a sua massa na fração 5 do purificado coletado 

(1ml), que segundo  dados obtidos pela técnica de dot blot, obtinha a maior 

concentração da GCR (Figura 19). 

 

 

 

Figura 19.  Cromatografia por HPLC em coluna C18 de fase reversa, para a 
quantificação da GCR no eluato (fração 5), após cromatografia de troca iônica. Perfil 
das amostras: Azul – Meio SFM II puro (250 µl/ 0,35 mg), Preto - GCR /Cerezyme (15 
µl/15 µg), e Vermelho – eluato (fração 5) (250 µl).  



O tempo de retenção da GCR (Cerezyme) e da GCR foi de 20min:46seg 

e 20min:57seg., respectivamente. De acordo com a área do controle positivo, 

foi possível determinar o valor de 1,81 µg/250 µl da amostra aplicada, sendo 

7,24 µg /ml. 

 

Ao realizar a dosagem de atividade enzimática com a amostra desta 

fração, foi possível obter as unidades de fluorescência relativa (UFR) que estão 

apresentadas na tabela 13.  

 

Tabela 13. Dosagem da atividade enzimática da GCR após 
cromatografia de troca iônica catiônica (UFR/h). 

Amostras (µl) UFR/h 

Meio SFM II puro 0,64 

GCR (Bruto – SFMII) 21,38 

Tampão de eluição 0,57 

GCR (fração 5) 105,2 

GCR (Cerezyme) 520 

 

Nota-se que a GCR (fração 5), apresentou UFR aproximadamente 4 

vezes maior que a fluorescência emitida pelo tampão no qual foi eluída, e 5 

vezes maior que a GCR na amostra bruta. A GCR (Cerezyme) que possui grau 

de pureza superior a 99%, apresentou 520 UFR/h (Tabela 13). 

 

A fim de obter maiores concentrações da GCR, aplicou-se um volume 

maior (5 vezes), o qual foi deslipidado e dialisado a fim de aumentar a 

interação na coluna de troca iônica do tipo catiônica. A figura 20 apresenta o 

cromatograma obtido da purificação da amostra referida anteriormente, onde 

não houve a formação do pico esperado.  

 

 

 

 



 

 

 

Pela técnica de dot blot (Figura 21) das frações coletadas, foi possível 

observar, que a concentração da GCR retida, foi menor que a concentração 

presente no volume não retido, mas, o que foi retido no leito eluiu em maior 

concentração nas frações 5 e 7. Pode-se observar que houve elevada 

concentração da GCR no volume coletado da lavagem da coluna com etanol 

20% e H2O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Cromatograma do meio SFM II deslipidado/dialisado condicionado por células CHO-
GCR cultivadas a 37 ºC com 5% de CO2 em estufa de cultura celular em placas de cultura T75 
cm

2
 para a produção da GCR. Amostras ( ml) aplicadas a uma coluna de troca iônica do tipo 

catiônica (Resource
TM

 mono S 1mL/min,  Pharmacia Biotech), eluídas com a fase móvel A (0,25 M 
citrato de sódio, pH 5,5 com 1M de NaCl). A figura (a) corresponde à purificação da amostra sem 
diálise, (b) da amostra dialisada contra tampão A (0,25 M citrato de sódio, pH 5,5). 

 



 

 

 

4.2.2. Cromatografia por Afinidade 

 

A cromatografia por afinidade se difere dos outros métodos 

cromatográficos, por sua alta especificidade, baseando-se nas propriedades 

biológicas e funcionais da molécula de interesse. Para a purificação da GCR, 

visto ser uma glicoproteína, foi utilizada uma resina de afinidade Sepharose 4B 

Concanavalina A. A concanavalina A é uma metaloproteína tetramérica que se 

liga a moléculas contendo glicose e manose. Tal técnica foi realizada em forma 

de batelada, onde foram coletadas 5  frações do eluato purificado (1ml/10min).  

Na figura de SDS-PAGE (fig. 22), é possível observar que as frações 

coletadas do purificado, apresentaram menos contaminantes nos poços 8 e 9, 

que correspondem aos eluatos 4 e 5.   

 

 

 

Figura 21.  Dot blot das frações coletadas após cromatografia de troca iônica catiônica, 
aplicando amostra concentrada, deslipidada dialisada. Amostras: CP – controle positivo 1µg 
cerezyme, CN – controle negativo SFM II 100µl, V0 – Volume não retido 300µl, B – meio 
condicionado (100µl), BC – meio condicionado concentrado (100µl), P – permeado da 
concentração tangencial (300µl), BD – bruto concentrado e deslipidado (100µl), PD – pellet do 
deslipidado, BDL – bruto deslipidado dialisado (100µl), PDL pellet do centrifugado dialisado 
(100µl), LCA – lavagem da coluna com água (300µl), LCE – lavagem da coluna com etanol 
(300µl). Numeração 1 a 23 – frações coletadas do purificado (100µl). Revelado com DAB + água 
oxigenada a temperatura ambiente sob leve agitação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GCR pode ser identificada pela técnica de western blotting (Figura 23), 

sendo detectada nas amostras 8 e 9, que correspondem aos poços 7 e 8 da 

figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gel de SDS-PAGE (10%), em condição não redutora, corado com Coomassie blue G-
250 de amostras do purificado após fracionamento por resina de afinidade (Sepharose 4B 
Concanavalina A) em forma de batelada. Amostras: (1) marcador de massa molecular, (2) 
controle positivo 1µg (Cerezyme), (3) Volume não retido, (4) fração 1, (5) fração 2, (6) fração 3, 
(7) fração 4, (8) fração 5, (9) meio condicionado e (10) meio condicionado concentrado. Por poço 
foram aplicados 20 µl de amostra.  

Figura 23. Western blotting do purificado concentrado 15X coletado após purificação em forma 
de batelada com resina de afinidade (Sepharose 4B Concanavalina A). Volume eluído com 20 
mM Tris-HCL pH 7,4 com 0,5 M de NaCl com Methyl α-D-mannopyranoside 0,2 M. Amostras: (1) 
controle positivo cerezyme 1µg, (2) controle negativo, meio SFM II puro, (3) meio condicionado, 
(4) volume não retido, (5) fração 1, (6) fração 2, (7) fração 3, (8) fração 4 e (9) fração 5. Foram 
aplicados 20µl de amostra. 
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Ao realizar a dosagem da atividade enzimática dos cinco eluatos 

coletados após purificação pela técnica cromatográfica por afinidade, foi 

possível observar atividade somente no eluato 4, da ordem de 19,0 UFR/h. 

Devido à baixa quantidade da GCR no pequeno volume utilizado, não foi 

possível a detecção da mesma por HPLC.  

 

 

4.2.3. Cromatografia por Interação Hidrofóbica  

 

A cromatografia por interação hidrofóbica é uma técnica simples, e 

excelente complementação a cromatografia de troca iônica. Esta se baseia na 

hidrofobicidade da molécula de interesse, que pode ser aumentada com a 

adição de sais à solução.  

A purificação da GCR por tal técnica cromatográfica possibilitou a 

elaboração do fluxograma abaixo.  



 

Foram eluídas 67 frações (3ml) cada, e ao analisá-las pela técnica de dot 

blot, foi possível observar (Figura 25), em quais eluatos a GCR estava 

presente. Nota-se que a sua eluição iniciou a partir da fração 22. Ao aplicar o 

gradiente com etilenoglicol (0 – 100%) e a fase móvel com etanol (50%), a 

GCR eluiu em maiores concentrações. Em etanol, a eluição foi maior, como 

observado nas frações (60 a 68). Foi possível observar também, que houve 

grande concentração da GCR no volume não retido (F) e na amostra coletada 

da lavagem da coluna (G).  

 

Figura 24.  Fluxograma do processo de purificação da GCR por interação hidrofóbica em coluna 
Phenyl Sepharose High Performance (25 ml). Pool 1 – corresponde a junção das frações 22 a 36 
(Tampão 1), pool 2 – 39 a 48 (Tampão 2), pool 3 – 50 a 59 (Tampão 3), pool 4 – 60 a 66 e Pool 
5– 67 e 68 (Tampão 4).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao detectar a presença da GCR nas frações eluídas, pôde-se dividir o 

eluato total coletado em 5 volumes, de acordo com os seus respectivos 

tampões de eluição. Assim, foi possível dosar a atividade enzimática destes 

volumes, antes e após a realização da diálise.  Porém, observou-se atividade 

no pool-5 e no pool-5-dialisado, com atividades de 0,05 UFR e 0,53 UFR, 

respectivamente. Claramente observa-se que o eluato pool-5-dialisado 

apresentou atividade 10,6 maior do que o eluato pool-5, indicando que a diálise 

mostrou-se uma operação unitária no processo de purificação da enzima. 

Com a aplicação de amostras do coletado purificado, no gel de SDS-

PAGE, foi possível observar a pureza das amostras em cada tampão de 

eluição utilizado. Nota-se que as amostras em tampões (etilenoglicol) e 

(etanol), possibilitou a eluição da GCR em maiores concentrações, bem como, 

Figura 25.  Dot blot do meio condicionado após purificação por cromatografia por interação 
hidrofóbica (Phenyl Sepharose High Performance 25ml). Amostras: A – Controle positivo (1ug 
imiglucerase) (300µl), B – Controle negativo Meio CHO-S SFM II (SFMII) (300 µl), C – Meio 
condicionado CHO-GCR em meio SFM II (300 µl), D – Meio condicionado concentrado (300µl), E – 
Permeado do concentrado (300 µl), F – Volume morto (V0) (600 µl), 1 a 69 – Frações coletadas da 
purificação realizada por cromatografia de Interação Hidrofóbica (Phenyl High Performance 25 mL) 
(300 µl) e G – Lavagem da coluna (300 µl). Membrana revelada com WesternBreeze®Chromogenic 
Immunodetection Protocol (Invitrogen). 

 

 



de outras moléculas, mas ainda assim, é possível observar a redução de 

contaminantes em relação as amostras do volume não retido (12), meio 

condicionado (13) e SFM II puro (14) (Figura 26). 

 

  

 

Ao aplicar amostras de cada pool, não foi possível a detecção da GCR 

pela técnica cromatográfica em HPLC com coluna de RP C18, devido à baixa 

concentração. Porém, sua presença foi de 5,08µg em 300µl, no volume não 

retido (total 146 ml) obtendo 2,4 mg de GCR. 

 

4.3 Ensaio cinético para a determinação de KM e VMAX 

4.3.1. Determinação de KM e VMAX para a GCR (Genzyme) 

 

No ensaio cinético para a determinação de KM e VMAX foram realizadas 

294 leituras com o intervalo de dez minutos (48 horas). A curva que apresentou 

melhor comportamento foi a gerada pela concentração de 7 ng de enzima. 

Figura 26 – Gel de SDS-PAGE 10% do purificado coletado após cromatografia por interação 
hidrofóbica.  Gel corado com Coomassie Blue 250-G. Amostras: (1) marcador de massa 
molecular, (2) controle positivo GCR-Cerezyme 1µg, (3) fração 19, (4) fração 24, (5) fração 
28, (6) fração 34, (7) fração 45, (8) fração 55, (9) fração 59, (10) fração 62, (11) fração 68, 
(12) volume não retido, (13) meio condicionado e (14) SFM II puro. Foi aplicado 20µl de 
amostra por poço.   



Determinaram-se as constantes cinéticas pelo método de Lineweaver-Burk 

(Figura 27), considerando o intervalo de tempo entre 8h e 20h. 

 

 

 

A partir da equação de regressão linear mostrada no corpo da Figura 27, 

obteve-se para KM e VMAX, respectivamente, 108 ng e 454,54 (UFR/h). 

(Curvas do comportamento cinético e velocidades - ANEXO K e L).  

 

 

 

 

 

4.3.2.  Determinação de KM e VMAX da GCR obtida  

 

No gráfico abaixo (Figura 28), observa-se a reta, e a correspondente 

equação de regressão linear para determinar as constantes cinéticas da GCR 

obtida neste trabalho.   

 

Figura 27. Gráfico baseado no método convencional de Lineweaver-Burk para o cálculo das 

constantes cinéticas da GCR (Genzyme®).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da equação de regressão linear mostrada no corpo da Figura 28, 

obteve-se para KM e VMAX, respectivamente, 2,13 ng e 0,0295 UFR/h.  

(Curvas do comportamento cinético e velocidades - ANEXO M a R).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Gráfico baseado no método convencional de Lineweaver-Burk para o cálculo 

das constantes cinéticas da GCR obtida neste trabalho.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células CHO-GCR, cultivadas nos meios basais α-MEM e RPMI 1640 

com a adição de SFB na concentração de 10%, apresentaram crescimento e 

aspectos celulares saudáveis durante as 144 horas de cultivo, não havendo 

diferença estatística significativa. Porém, ao analisar de forma isolada a fase 

exponencial de cada curva, foi possível observar que as células cultivadas em 

meio RPMI 1640 apresentaram taxa de crescimento (1,48x10-3 cél. h-1 mL-1) 

superior ao obtido pelas células em meio α-MEM (1,34x10-3 cél. h-1 mL-1).  

5. DISCUSSÃO 



O meio α-MEM, tem sua composição formulada para se aproximar ao 

máximo da composição proteica das células de mamíferos, e isso, fez com que 

se tornasse um dos meios basais mais utilizados em técnicas de transfecção e 

crescimento celular.  

NOVO e colaboradores (2012) também utilizaram meio α-MEM para a 

transfecção e crescimento das células CHO-GCR que utilizamos em nossos 

experimentos. O mesmo foi realizado por SOARES e colaboradores (2006), na 

transfecção das células de linhagem CHO-DUKX-B11 (dhfr-) para a expressão 

de prolactina humana. HELLER e colaboradores (2010) também fizeram uso do 

mesmo protocolo, para o crescimento e a expressão de prolactina glicosilada 

por células CHO-DUKX-B11.  

O meio RPMI 1640, embora originalmente desenvolvido para o cultivo de 

células leucêmicas humanas, em suspensão ou em monocamadas, quando 

suplementado devidamente com SFB ou pela adição de transferrina, insulina, 

albumina, ou eventualmente, fibronectina como fator de aderência, tem sido 

adequado para o cultivo de uma variedade de células de mamíferos 

(STEPHANO e SANTOS, 2015).  

PEREIRA e colaboradores (2012), ao estudar a citotoxicidade e a 

atividade antimicrobiana com o extrato bruto obtido de Morus alba L. utilizaram 

células CHO para tal, com o meio RPMI 1640 suplementando com 5% de SFB. 

DEROUAZI e colaboradores (2004) utilizaram o meio RPMI 1640 para a 

transfecção (transiente) e crescimento de células CHO-DG44 para a expressão 

de proteína recombinante.  

O meio RPMI 1640 contem em sua composição glutationa (agente 

redutor), altas concentrações de vitaminas (biotina e vitamina B 12) e PABA 

(ácido paraminobenzóico), que os difere dos meios mínimo essencial, tais 

como EMEM e DMEM.  

Os meios basais necessitam ser suplementados a fim de suprir as 

exigências celulares, principalmente das dependentes de ancoragem. Portanto, 

estes têm sido enriquecidos com o soro animal (SFB, soro de bovino adulto e 

recém-nascido), em concentrações variadas (5% a 20%) dependendo do tipo 

celular. O soro animal é uma mistura complexa que contem um grande número 

de constituintes (fatores de crescimento, hormônios, proteínas de transporte e 

ligação, fatores de ancoramento e espraiamento, aminoácidos, vitaminas, 



elementos traços, ácido graxo, lipídeos, inibidores de proteases e colóide), que 

contribuem para o crescimento, proliferação, diferenciação, ancoramento 

celular, auxílio na pressão osmótica, redução da força de cisalhamento e 

manutenção da cultura com células viáveis por maior tempo de cultivo 

(AUGUSTO e OLIVEIRA, 2001; GSTRAUNTHALER, 2003; BRUNNER et al., 

2010).  

Em nossos experimentos, ao realizar a técnica por exclusão, com o uso 

de azul Tripan, foi possível observar que as células cultivadas nos meios de 

cultura suplementados com SFB, mantiveram-se com 100% de viabilidade ao 

longo do cultivo (144 horas). Este resultado pode ter sido alcançado devido à 

rica composição de nutrientes fornecido pelo soro.  

Embora o SFB tenha sido utilizado por décadas no cultivo de células 

humanas e de animais, este no meio de cultura tem apresentado desvantagens 

tais como: composição indefinida, seu alto custo, sofrimento animal (obtenção 

do SFB), variações entre lotes, risco de contaminação por príons e vírus que 

não podem ser removidos pelo processo de filtração comprometendo a saúde 

humana, e o encarecimento na etapa de purificação (HERNÁNDEZ e 

FISCHER, 2007; BRUNNER et al, 2010; STEPHANO e SANTOS, 2015).  

 Por tais motivos, o uso do soro, e de componentes de origem animal, 

vem sendo contraindicado, ou até mesmo, proibido pelos órgãos reguladores 

de saúde, no processo de fabricação de biofármacos. O alto rigor no processo 

de produção e no registo de informações do SFB por fornecedores, ainda tem 

permitido o seu uso em alguns processos de fabricação de biofármacos.  

Como consequência, grandes empresas de marca no ramo de meios de 

cultura celular, têm pesquisado e desenvolvido meios de altíssima qualidade, 

com composição química definida, livre de SFB, e componente animal 

(GROSVENOR, 2012; STEPHANO e SANTOS, 2015).  Sendo assim, temos 

disponíveis os meios que exigem a suplementação (SFB), meio livre de soro, e 

os meios livre de SFB e de qualquer componente de origem animal (BRUNNER 

et al, 2010). 

Com a finalidade de facilitar a etapa de purificação da GCR, as células 

CHO-GCR foram cultivadas no meio quimicamente definido livre de SFB (CHO-

S-SFM II), cuja composição química é confidencial (registrado no arquivo 



mestre de medicamentos (DMF), submetido ao Centro de Avaliação e Pesquisa 

de Drogas (CDER) sob o número de 17923 para meios de cultura celular).  

Ao estudar o crescimento (Figura 12) e a viabilidade (Tabela 12) destas, 

no meio livre de SFB com e sem a adição de suplementos vegetais (Sheff-CHO 

Plus PF ACF e Sheff-CHO PF ACF) ANEXO D – Tabela informacional dos 

suplementos vegetais (Kerry®), foi possível observar que o meio SFM II sem 

adição de suplementos apresentou maior densidade de células viáveis com 

mais de 1,5x106cél/mL (96 horas) , e viabilidade superior a 95% durante todo o 

cultivo (120 horas), em relação aos meios SFM II Plus e SFM II Mix. A Figura 

12 apresentou os resultados do crescimento celular CHO-GCR em meio 

quimicamente definido SFM II, SFM II Plus e SFM II Mix. O crescimento celular 

CHO-GCR apresentou diferenças estatísticas significativas em 24, 72, 96 e 120 

horas. Porém, nota-se que o meio SFM II apresenta condições mais favoráveis 

(exceto em 48h, p>0,05), quando comparado aos outros meios.  As células no 

meio SFM II Plus, apresentou aumento no crescimento até 72 horas, e depois, 

observa-se um declínio. O meio SFM II Mix, não apresentou condições 

favoráveis para o cultivo destas células, apresentando declínio a partir de 48 

horas.  

Segundo BROWNE e AL-RUBEAI (2012), na cultura de células de 

mamíferos para a produção de proteínas terapêuticas, a viabilidade celular é 

essencial para a extensão do cultivo produtivo, e manutenção do produto com 

qualidade.  

O meio SFM II Mix, contem a adição de suplementos vegetais, e este não 

apresentou condições favoráveis para o crescimento e viabilidade das células 

CHO-GCR, o qual obteve queda a partir de 48 horas, chegando a 66% (120 

horas), levando a descontinuidade do seu uso (Tabela 12) neste estudo.  

O meio CHO-S-SFM II é um meio quimicamente definido livre de SFB, o 

qual foi desenvolvido para o crescimento e produção de proteínas 

recombinantes de células CHO adaptadas para o crescimento em suspensão, 

bem como, os suplementos vegetais utilizados (CHO-S-SFM II - sem 

hipoxantina ou timidina). Desta maneira, as células em aderência se 

desprendem com maior facilidade da placa de cultura, em ambos os meios, 

porém, as adições dos suplementos favorecem ainda mais o descolamento 

destas, por intensificar propriedades não adesivas.  Isso pode ser visualizado 



na figura 13, que possibilitou observar a diferença destas quando cultivadas em 

meio contendo SFB.  

Dentre os diversos nutrientes que o SFB possui, estão os fatores de 

aderência que permitem o ancoramento das células que necessitam de tal 

propriedade para o seu crescimento (GSTRAUNTHALER, 2013). 

Conforme observado na figura 15 a, não foi possível distinguir a GCR, 

devido à composição proteica do meio. Para tanto, utilizou-se a técnica de 

western blotting (Figura 15 b), onde nota-se a GCR em quantidades maiores no 

meio SFM II, apresentando-se em duas bandas, com aproximadamente 63 kDa 

e 69 kDa, conforme também, obtido por NOVO e colaboradores (2012), na 

geração da célula CHO-GCR cultivadas em meio α-MEM com 10% de SFB. 

NOVO e colaboradores (2012) evidenciaram uma baixa expressão da GCR 

pelas células CHO (5.14 pg/cel/dia) ao cultivá-las em meio α-MEM com 10% de 

SFB.  

NOVO e colaboradores (2012) detectaram a presença da GCR com 63 e 

69 kDa no meio condicionado, e com 59 e 64 kDa no lisado celular, e com 56 

kDa da forma não glicosilada expressa por E. coli (controle positivo), tudo 

devido as diferenças no processamento dos resíduos de carboidratos 

(LENOVA e GRABOWSKI, 2000). O perfil diferenciado da porção 

oligossacarídica da GCR não afeta a sua estabilidade ou atividade enzimática, 

porém a sua ausência leva à produção da GCR em sua forma inativa (BERG-

FUSSMAN et al., 1993; TEKOAH et al., 2013), pois a glicosilação é crucial para 

a organização do seu sítio catalítico (POL-FACHIN et al.,2016). 

A GCR em seu estado maduro se encontra na forma monomérica, com 

massa molecular que varia entre 59 a 69 kDa (BERGMANN e GRABOWSKI, 

1989). De acordo com o estudo realizado por TAKASAKI e colaboradores 

(1984), a GCR apresenta microheterogenia na sua porção oligossacarídica, e 

aproximadamente 20% dos açúcares liberados de sua cadeia, no estudo 

realizado com a GCR proveniente da placenta humana, foi do tipo alta manose 

e complexo, com estruturas biantenária e triantenária, com o componente 

principal (manose) seguido de acido siálico (70% dos resíduos de ácido siálico 

foram localizados em resíduos de manose).  

O perfil dos oligossacarídeos irá depender do caminho realizado na 

modificação pós-traducional, até o seu local de permanência/atuação. 



PENTCHEV e colaboradores (1973), mostraram que a GCR proveniente de 

placenta, baço normal, e do baço de paciente com DG, obtinham 68 kDa 

(banda única), 66 kDa, e 57 kDa (com a detecção de bandas com moléculas de 

maior e menor massa molecular) respectivamente após purificação, e 

submissão a técnica de SDS-PAGE. 

Embora, na literatura, não seja possível a obtenção de dados de 

produtividade e cultivo das células CHO-GCR em meio quimicamente definido, 

é possível encontrar trabalhos realizados com células CHO cultivadas em 

aderência para a produção de proteínas recombinantes em meio SFM II, como 

DAMIANI e colaboradores (2009) obtiveram 1,4 µg de hTSH por mL. OLIVEIRA 

e colaboradores (2007) obtiveram 0,6 µg/mL de TSH (tirotrofina humana 

recombinante) expressa por célula CHO em meio SFM II.  

A produção reportada pela Genzyme® da GCR (Cerezyme) é estimada 

em 1 – 10 mg/L o que varia de acordo com a densidade celular e condições do 

cultivo, conforme indicado na patente (RUSMUSSEN e BARSONMAN, 1993; 

FRIEDMAN e HAYES, 1996). 

Num contexto histórico, para obtenção da GCR altamente purificada, com 

bom rendimento para uso terapêutico (TRE), a fim de atender aos portadores 

com DG, foram realizados diversos protocolos de extração e purificação. Estes 

processos foram extremamente laboriosos, devido ser uma proteína de 

membrana, requerer detergentes para a sua solubilização, e possuir atividade 

enzimática muito lábil em soluções com elevadas concentrações de sais e 

aditivos orgânicos (PENTCHEV et al., 1973; DALE e BEUTLER, 1976). 

A GCR deste trabalho foi expressa no meio de cultura CHO-S-SFM II livre 

de SFB, onde não foi necessária a separação da mesma na etapa de 

purificação. Segundo NOVO e colaboradores (2012), a quantidade de GCR no 

lisado celular CHO-GCR é muito baixo, o que nos permitiu o uso somente do 

meio condicionado.  

 A escolha das técnicas a serem empregadas na purificação da molécula 

desejada, devem ser vinculada às suas propriedades. Sabe-se que a cada 

etapa de purificação realizada o rendimento diminui, no caso das enzimas, 

perdem atividade. Desta forma, é necessária a redução do número de etapas 

empregadas para aumentar o rendimento. Em primeira instância, a 

necessidade de reduzir o volume da amostra seja pelo método de precipitação 



por sais e solvente. Posteriormente são selecionadas técnicas que explorem a 

interação eletrostática da molécula (cromatografia de troca iônica) por sua alta 

capacidade. Normalmente, é necessária a realização de vários testes (tentativa 

e erro), para conseguir estabelecer as condições ótimas e o método mais 

eficaz para aumentar o rendimento e reduzir o número de etapas (NETO, 

2001). 

Para a purificação da GCR, foram realizados três tipos de cromatografia, 

que serão abordados, mais adiante. 

 Devido às características da cromatografia de troca iônica, esta, ocupa 

aproximadamente 75% dos esquemas de purificação, podendo ser empregada 

nos três estágios do processo de purificação (GE HEALTHCARE, 2010).  

SHAALTIEL e colaboradores (2007), ao produzirem a GCR com manose 

terminal, para a TRE, atendendo os portadores com a doença de Gaucher, em 

sistema celular de planta, aplicaram como etapa de captura a cromatografia de 

troca iônica do tipo catiônica forte com coluna (Macro-Prep High-S support, Bio-

Rad), esta foi equilibrada com 25 mM de citrato de sódio, pH 5,5, porém, não 

informaram como a eluíram (sem dados cromatográficos e de rendimento).  

Da mesma maneira, realizamos esta técnica cromatográfica em coluna 

Resource Mono S com meios condicionados sem diálise e previamente 

dialisado. Os resultados obtidos na figura 16 indicaram que a concentração de 

eluição da GCR da fase móvel utilizada foi de 0,23 M de NaCl. Houve um 

aumento de aproximadamente 6 vezes, na área do pico (Figura 16 b) com a 

amostra dialisada. 

Ao aplicar a amostra (bruta) não dialisada, observou-se que a eluição da 

GCR foi de forma homogênea em praticamente as 23 fraçoes de eluato 

coletados, e também sua presença no volume não retido (Figura 17 a). A fim de 

reduzir a concentração da GCR no volume não retido, dialisamos um mesmo 

volume de amostra (bruta), pois segundo STANTON (2004), a presença de 

certa quantidade de sais na amostra, faz com que a molécula seja eluída 

juntamente com o tampão inicial.  

Quando realizado a diálise prévia, foi possível observar conforme 

demonstrado na figura 17 b, que a eluição da GCR foi de forma concentrada, 

nas frações referentes ao pico, em especial no eluato 5, e redução da GCR no 

volume não retido (V0), mostrando que a diálise para a remoção de sais, 



contribuiu com o processo cromatográfico de troca iônica do tipo catiônica. 

Portanto, foi dada sequencia com as frações purificadas (dialisado). 

Devido a presença da GCR em maiores concentrações no eluato 5, este 

foi utilizado a fim de quantificar a GCR pela técnica de fase reversa (HPLC), 

onde foi possível calcular o valor de 1,81 µg/ 250 µl , sendo de 7, 24 µg /ml 

(nesta fração). 

Com a dosagem da atividade enzimática, foi possível observar (Tabela 

13), utilizando a fração 5, que houve um aumento de aproximadamente 5 vezes 

após a purificação, de 21,38 UFR/h para 105,2 UFR/h. Tais resultados 

evidenciam a concentração da GCR  e o aumento da atividade enzimática. 

Através dos resultados obtidos na técnica cromatográfica de troca iônica 

do tipo catiônica, iniciamos a purificação com um volume de amostra 5 vezes 

maior, porém, foi introduzido o processo de deslipidação, seguido de diálise. 

Como as células de mamíferos são compostos por membrana celular rica em 

lipídeos (bicamada lipídica), em algum momento, esta pode ser lisada, 

aumentando a concentração lipídica na amostra, o que pode ocasionar a 

incrustação do mesmo, nas colunas cromatográficas utilizadas para a retenção 

das moléculas, reduzindo a área e interação à fase estacionária.  

Conforme os resultados apresentados na figura 20, não foi possível 

observar a formação do pico esperado, talvez devido a não remoção total do 

cloreto de cálcio (1 M), que compõe a solução para deslipidar. Esta hipótese 

pode ser viável considerando que a GCR e as outras proteínas eluíssem 

juntamente com, fase móvel inicial, ou talvez por processos anteriormente 

realizados na coluna, sem a remoção dos lipídeos comprometeram a coluna.  

Na figura 21, que corresponde ao dot blot realizado com as amostras 

coletadas desta etapa de purificação, notou-se que a GCR esteve presente em 

maior concentração no volume não retido (V0). Foi possível observar também, 

que ela esteve presente no volume referente à lavagem da coluna com água, 

bem como no pellet ressuspendido após a etapa de deslipidação.  

Em relação à análise dos eluatos coletados por HPLC, devido à baixa 

quantidade da GCR, não foi possível sua detecção. 

PENTCHEV e colaboradores (1973) utilizaram como parte da purificação 

da GCR a técnica cromatográfica de troca iônica do tipo catiônica (fraca), 

sendo aplicada em tampão de citrato fosfato 25 mM, pH 5,0 com cutscum 



(isoctylphenoxypolyoxyethylene) (proveniente da técnica de gel filtração), e 

foram eluídas com de 20 mM de citrato-fosfato, pH 5,0 com cutscum 

(isoctylphenoxy-polyoxyethylene) e 500 mM de NaCl (gradiente linear), (cinco 

etapas cromatográficas). 

Outra técnica realizada em nosso experimento, para a purificação da 

GCR foi a cromatografia por afinidade com resina – Concanavalina A, que tem 

afinidade por moléculas que contenham glicose e manose terminal para sua 

interação.  

 Tal técnica também foi realizada por DALE e BEUTLER (1976), em busca 

de desenvolver um protocolo de purificação rápido e com alto rendimento da 

GCR (placenta humana) para a TRE.  

Como etapa inicial, após o método de extração da GCR da placenta 

humana, DALE e BEUTLER (1976), aplicaram a amostra contendo a GCR em 

resina de afinidade Sepharose-Concanavalina A. 

LIMKUL e colaboradores (2016) produziram a GCR humana em plantas 

Nicotiana benthamiana glicoengenheiradas com N-glicanos do tipo alta 

manose, carecendo de xilose e fucose. Como etapa inicial de purificação, 

utilizaram coluna de afinidade modelo Agarose-Concanavalina A, sendo eluída 

com 300 mM de methyl-α-mannoside (utilizaram duas técnicas 

cromatográficas).  

Conforme os resultados apresentados na figura 22, das 5 frações (1 ml 

cada) coletadas, as amostras 7 e 8, apresentaram menos contaminantes, 

quando comparadas às outras amostras 9 e 10. Como essa técnica, foi 

realizada em forma de batelada, isto impossibilitou a obtenção do perfil 

cromatográfico da amostra eluída.  

A concanavalina é uma metaloproteína tetramérica que possui afinidade 

por moléculas que contenham resíduos de glicose e manose terminal (GE 

HEALTHCARE, 2010). Como a GCR é uma molécula glicosilada, esta 

apresenta microheterogenia em sua porção oligossacarídica, devido a tal 

condição, todas as GCRs presentes na amostra aplicada a esta resina, serão 

retidas. Na figura 23, podemos observar tal fenômeno, onde houve a detecção 

da GCR somente em uma banda, conforme apontado nas amostras 8 e 9.  

Devido à baixa concentração da GCR e o volume de amostra reduzido, 

utilizado nesta técnica cromatográfica, bem como, a seletividade da resina por 



moléculas com resíduos de manose e glicose terminal, não foi possível sua 

detecção pela técnica de HPLC.  

Com a dosagem da atividade enzimática, dos cinco eluatos obtidos, foi 

possível obter a atividade especifica somente do eluato 4, correspondente à 

amostra 8 da figura 23, na ordem de 19,0 UFR/h.  

De acordo com GRACE e colaboradores (1994), a GCR é uma molécula 

constituída por 7% de carboidratos, 13% de resíduos básicos – lisina, arginina 

e histidina, com o restante dos aminoácidos apolares, o que a caracteriza como 

uma molécula hidrofóbica.  

Por apresentar tal característica, aplicamos para a sua purificação, a 

cromatografia por interação hidrofóbica. 

FURBISH e colaboradores (1977) purificou a GCR humana proveniente 

de placenta humana, com a utilização de colunas por interação hidrofóbica 

Decyl-agarose e Octyl-sepharose. HE e colaboradores (2012) também 

utilizaram no protocolo de purificação da GCR uma coluna de interação 

hidrofóbica (Butyl FF), LIMKUL e colaboradores (2016), utilizou uma coluna 

modelo (Toyoperal Phenyl. 650C, Tosoh Corp.), previamente equilibrada com 

50 mM fosfato de sódio pH 7,0 com 2 M de NaCl.  

Com essa técnica realizada (cromatograma não apresentado) foi possível 

obter 69 frações coletadas. Ao submetê-las a técnica de dot blot (Figura 25), 

notou-se a eluição da GCR a partir da fração 22, porém, a eluição de forma 

constante, com maiores concentrações da GCR foi observada com o uso de 

etanol (50%). A eluição com etilenoglicol (gradiente de 0 – 100%) apresentou-

se eficiente, porém não foi possível inferir a concentração precisa da eluição 

máxima da GCR. 

FURBISH e colaboradores (1977), em um dos passos de purificação da 

GCR, aproximadamente 40% das proteínas ativas, não foram adsorvidos na 

coluna, e o eluato saiu com a concentração de 60% de etilenoglicol (gradiente 

de 30% a 80%).    

Na figura 25, foi possível observar também, que a GCR estava presente 

em concentrações elevadas no volume morto (F), e na lavagem da coluna (G).  

Ao unir os eluatos correspondentes aos tampões de eluição utilizados, 

possibilitou-nos dividir o purificado coletado, em 5 volumes (Pool 1, 2, 3, 4 e 5), 



onde o Pool 5 foi a soma das frações 67 e 68, que apresentaram maiores 

concentrações da GCR.  

Devido à quantidade de GCR presente nos eluatos, não foi possível sua 

detecção pela técnica de HPLC, portanto, ao aplicar amostra do volume não 

retido, observou-se que a GCR estava presente em concentração elevada 16 

μg / mL (2,4 mg / 146 mL).  

Foi observada atividade enzimática somente, nos Pool-5 e Pool-5-

dialisado, sendo da ordem de 0,05 UFR e 0,53 UFR, respectivamente.   

Claramente, observa-se em nossos resultados que o eluato pool-5-

dialisado apresentou atividade 10,6 vezes maior do que o eluato pool-5, 

indicando que a diálise mostrou-se uma operação unitária no processo de 

purificação da enzima. 

Segundo DALE e BEUTLER (1976), a GCR possui atividade enzimática 

muito lábil em soluções com elevadas concentrações de sais e aditivos 

orgânicos, onde estes eluatos, em tais condições, devem ser rapidamente 

dialisados, a fim de reduzir grandes perdas da atividade.  

Através dos resultados obtidos no gráfico da figura 27, foi possível 

calcular os parâmetros cinéticos KM e VMAX para a GCR (Genzyme), altamente 

purificada (controle), com o uso do substrato sintético fluorogênico 4MU-G (4-

Methylumbelliferyl β-D-glucopiranoside). 

A fim de padronizar o método para calcular os parâmetros cinéticos KM e 

VMAX da GCR deste trabalho, foi obtido Km = 108,23 ng e Vmax = 454,54 

UFR/h para uma concentração de enzima de 7 ng, mensurados com 

comprimento de onda de excitação/emissão de 355/460 nm. 

TEKOAH e colaboradores (2013) ao comparar tais parâmetros, nos três 

medicamentos comercializados para o tratamento da DG, para verificar se a 

glicosilação de ambos por serem expressas em sistemas diferentes afetariam a 

atividade enzimática, obtiveram KM = 1127 µM e VMAX 2.21 µM/min para a GCR 

(Genzyme) com o substrato sintético 4MU-G. Eles utilizaram aproximadamente 

0.1 µg de enzima e realizaram a mensuração da fluorescência com o 

comprimento de excitação/emissão de 370/440 nm.  

Não foi possível a realização da curva padrão com o produto 4MU, 

impossibilitando-nos de converter a fluorescência para a formação de produto 

em nmol e µmol pelo tempo. Embora, a enzima GCR (Genzyme) tenha 



passado por processos como descongelamento e congelamento a 

temperaturas maiores que o recomendado para uso imediato, esta apresentou 

uma boa atividade enzimática.  

No entanto, ao trabalhar com o volume de 74 µl de amostra (valor teórico 

1,25 µg) o que não pode ser preciso, visto estar presente em um meio bruto, 

estimou-se Km = 2,13 ng e Vmax = 0,0295 UFR/h. O volume não retido foi 

congelado a – 80 ºC por aproximadamente 10 dias, sem ser dialisado e 

mantendo-se em elevada concentração de fosfato de sódio, o que deve ter 

reduzido a sua atividade. 

Tendo em vista os resultados e discussões aqui apresentados, conclui-se 

que as células CHO-GCR cultivadas em aderência apresentam crescimento e 

viabilidade superior a 95%, em meio CHO-S-SFM II livre de SFB, expressando 

GCR ativa embora tenham sido realizadas 3 tipos de purificação (troca iônica, 

afinidade e hidrofobicidade) serão necessários mais estudos, a fim de 

desenvolver um protocolo de purificação adequado para a GCR, aumentando o 

rendimento e reduzindo perdas na sua atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 



 

 

 

 

 

 

 

No presente trabalho, foi possível concluir: 

 

a. Foi possível detectar a expressão da GCR em sua forma ativa em 

meio CHO-S-SFM II livre de soro (21,38 URF amostra bruta). 

 

b. O meio RPMI 1640, assim como o meio de cultura celular  α-MEM, 

com a adição de 10% de SFB, não apresentou diferença estatística 

significativa no crescimento celular, sendo uma ótima alternativa de 

meio basal para o cultivo das células CHO-GCR.  

 

c. O meio CHO-S-SFM II livre de SFB, é satisfatório para o 

crescimento, viabilidade (> 95%) e produtividade celular, e facilita a 

etapa de purificação por ser quimicamente definido e menos 

complexo (variedade e concentração de componentes) em relação 

aos meios basais que necessitam da suplementação com SFB. 

 

d. Dentre as estratégias de purificação da GCR realizada neste 

trabalho, em combinação com métodos desenvolvidos em outros 

estudos científicos, a cromatografia de troca iônica do tipo 

catiônica, permitiu a purificação parcial da GCR, onde foi obtido 

atividade enzimática de 105,2 UFR (amostra 5 coletada), sendo 

aproximadamente 5 X maior que o valor obtido na amostra bruta. 

 

 

Perspectivas futuras: 

 



A fim de alcançar um produto final da GCR com alto grau de pureza 

novos estudos devem ser realizados, para a elaboração de um protocolo ideal 

de purificação.  
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Figuras e tabelas 

ANEXO A – Tabela da composição do meio de cultura celular RPMI 1640 
(Sigma-Aldrich). 

Composição (g/L) 

  
L-arginina (base livre) 0.2 
L-asparagina (Anidro) 0,05 
Ácido L-Aspártico 0,02 
Cistina•HCL 0.0652 
L-Glutamina 0.3 
Glicina 0.01 
L-Histidina (base livre) 0.015 
Hidroxi-L-Prolina 0.02 
L-Isoleucina 0.03 
L-Treonina 0.02 
L-Triptofano 0.005 
L-Tirosina•2Na•2H2O 0.02883 
L-Valina 0.02 
Biotina 0.0002 
Cloreto de colina 0.003 
Ácido fólico 0.001 
Mio-inositol 0.035 
Niacinamida 0.001 
D-pantotênico hemicálcica ácido 0.00025 
PABA 0.001 
Piridoxina•HCl 0.001 
Riboflavina 0.0002 
Tiamina•HCl 0.001 
Vinamina B12 0.000005 



Cloreto de Nitrato de cálcio•4H2O 0.1 
Sulfato de Magnésio (Anidro) 0.04884 
Cloreto de Potássio 0.4 
Cloreto de Sódio 6.0 
Fosfato de sódio dibásico (anidro) 0.8 
D-Glucose 2.0 
Glutationa 0.001 
Vermelho de fonol•Na 0.0053 
Bicarbonato de Sódio (adicionado) 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Tabela da composição do meio de cultura celular α – MEM sem 
nucleosídeos (Gibco, USA).  
 

Composição (mg/L) 

  
Glicina 50.0 
L-Alanina 25.0 
L-Arginine 105.0 
L-Asparagina-H2O 50.0 
L-Ácido aspártico 30.0 
L- Cloridrato H2O Cisteina  100.0 
L-Cistina 2HCl 24.0 
L-Ácido glutâmico 75.0 
L-Glutamina 292.0 
L-Histidina 31.0 
L-Isoleucina 52.4 
L-Leucina 52.4 
L-Lisina 58.0 
L-Metionina 15.0 
L-Fenilalanina 32.0 
L-Prolina 40.0 
L-Serina 25.0 
L-treonina 48.0 
L-triptofano 10.0 
L-tirosina sal dissódico 52.0 
L-Valina 46.0 
Ácido ascórbico 50.0 
Biotina 0.1 
Cloreto de colina 1.0 
D-pantotenato de cálcio 1.0 
Ácido fólico 1.0 

Fonte: Folha de informação do produto R6504 (PDF) 
In: www.sigmaaldrich.com 
 

http://www.sigmaaldrich.com)/


Niacinamida 1.0 
Cloridrato de piridoxal 1.0 
Riboflavina 0.1 
Cloridrato de tiamina 1.0 
Vitamina B12 1.36 
i-Inositol 2.0 
Cloreto de cálcio (CaCl2) (anhyd.) 200.0 
Sulfato de magnésio (MgSO4) (anhyd.) 97.67 
Cloreto de potássio (KCl) 400.0 
Cloreto de sódio (NaCl) 6800.0 
Fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4-H2O) 140.0 
D-Glucose (Dextrose) 1000.0 
Ácido Lipóico 0.2 
Vermelho fenol 10.0 
Piruvato de Sódio 110.0 

 

 

 

ANEXO C – Tabela de informações - meio livre de soro CHO-S-SFM II (Gibco, 
USA). 
  

Descrição  Especificação 

   
CHO-S-SFM II, é um meio de cultura celular 
livre de soro, com baixa concentração de 
proteínas (menor que 100µ/mL), otimizada 
para o crescimento e manutenção de células 
de ovário de hamster chinês (CHO) em 
suspensão para a produção de proteína 
recombinante.  
 
Contém componentes de origem animal. 

 Livre de Soro 
  
 Com L-glutamina 
  
 Com Hipoxantina e Timidina 
  
  
  

Fonte: Guia de cultura celular livre de soro (Gibco cell culture) In: www.thermofisher.com 

 

 

ANEXO D – Tabela informacional dos suplementos vegetais (Kerry®).  
Fonte: Adaptado de informação técnica (Technical Information – Sheff CHO 
Plus PF ACF) In: www.sheffieldbioscience.com/products/formulation.  

Suplemento (Kerry®) Composição 

Sheff-CHO Plus PF ACF 

 Livre de proteína (contém pretínas não 
intactas) para facilitar a etapa de 
(Downstream). 

 Contém fatores de crescimento (aumentar a 
produtividade e viabilidade celular). 

 Adequado para uso em DMEM e meio 

Fonte: Folha de informação do produto número do catalogo 12000 In: 
www.thermofisher.com.br 

http://www.sheffieldbioscience.com/products/formulation


ANEXO E – Tabela da composição da solução salina balanceada de Hanks 
(HBSS) (Sigma-Aldrich). 
 

Composição (g/L) 

  
Cloreto de Potássio 0.4 
Fosfato de potássio monobásico (anidro) 0.06 
Cloreto de Sódio 8.0 
Fosfato de Sódio dibásico (anidro) 0.04788 
D-glucose 1.0 
Vermelho de fenol•Na 0.011 
Bicarbonato de Sódio (adicionado) 0.35 

 

 

 
 
ANEXO F – Média e desvio padrão do crescimento celular CHO-GCR viáveis (cél/ml) 
em meio RPMI 1640 com 10% de SFB (n = 3). 
 

Tempo (h) Média Desvio padrão 

0 166660 0 
24 308333 58 

48 483333 128290 

72 89167 8780 

quimicamente definido.  

 

Sheff-CHO PF ACF 

 Suplemento livre de proteína (contém 
proteínas não intactas) para facilitar a etapa 
de (Downstream). 

 Contém componente para aumentar a 
expressão de proteína. 

 Adequado para uso clássico e meio 
quimicamente definido. 

Informação suplementares: 

 Componentes do Trigo e da Soja 

 Cálcio 39,9 mg/100g, Cobre 0,129 mg/100g, Ferro 3,16 mg/100g, 
Magnésio 217 mg/100g, Manganês 0,156 mg/100g, Fósforo 470 
mg/100g, Potássio 1780 mg/100g, Sódio 1690/100g, Zinco 6,13 
mg/100g 
 

 Distribuição da Massa molecular: > 10 kDa (0.0 %), 5 – 10 kDa (0.9 
%), 2 – 5 kDa (5.3 %), 1 – 2 kDa (13.9 %), 1k – 500 Da (19,6 %), < 500 
Da (60,3). 

Fonte: Folha de informação do produto H2377 (PDF) In: 
www.sigmaaldrich.com 

http://www.sigmaaldrich.com)/


96 22700 3,692 

120 378333 20207 

144 475000 58949 

 

 

ANEXO G – Média e desvio padrão do crescimento celular CHO-GCR viáveis 
(cél/nl) em meio α-MEM com 10% de SFB (n=3). 
 

Tempo (h) Média Desvio padrão 

0 16666 0 
24 30833 1443 

48 42500 6614 

72 78333 11815 

96 164167 10104 

120 295000 20000 

144 434167 20207 

 

 

ANEXO H – Média e desvio padrão do crescimento celular CHO-GCR viáveis (cél/ml) 
em meio SFM II (n = 3). 
 

Tempo (h) Média Desvio Padrão 

0 166667 0 
24 655833 16645 
48 670833 64823 
72 1138333 96057 
96 1570000 46300 

120 1518333 352972 

 

 

 

ANEXO I – Média e desvio padrão do crescimento celular CHO-GCR viáveis (cél/ml) 
em meio SFM II Plus (n = 3). 

 

Tempo (h) Média Desvio Padrão 

0 166667 0 
24 420833 53463 
48 475277 248810 
72 831666 107276 
96 729944 9083 



120 398333 23228 

 

 

 

ANEXO J – Média e desvio padrão do crescimento celular CHO-GCR viáveis (cél/ml) 
em meio SFM II Mix (n = 3). 
 

Tempo (h) Média Desvio Padrão 

0 166667 0 
24 405833 35029 
48 296944 128869 
72 260833 116144 
96 110833 14648 

120 52500 10000 

 

 

 

 

ANEXO K - Gráfico do comportamento cinético da GCR (Genzyme) 7 ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I - Gráfico da emissão/Absorção em função do tempo para a GCR (Genzyme) 
(Controle) na hidrólise do 4 MUG.  

 

 

ANEXO L – Atividade da GCR (Genzyme)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II - Gráfico da GCR (Genzyme) frente as concentrações iniciais de 4 MUG, variando 
entre 2,12 ng e 34 ng.  

 

 

 

ANEXO M - Gráfico do comportamento cinético da GCR obtida neste 

trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III - Gráfico da emissão/Absorção em função do tempo para a GCR obtida neste 
trabalho na hidrólise do 4 MUG.  

 

 



As equações lineares foram determinadas considerando o intervalo de 

tempo entre 2 horas e 24 horas.  

 

 

ANEXO N – Atividade da GCR obtida neste trabalho (34 ng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV - Gráfico da GCR frente à concentração inicial de 4 MUG 34ng. 
 

ANEXO O – Atividade da GCR obtida neste trabalho (17 ng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V - Gráfico da GCR frente à concentração inicial de 4 MUG 17ng. 
 

 

 

 



ANEXO P – Atividade da GCR obtida neste trabalho (8,5 ng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI - Gráfico da GCR frente à concentração inicial de 4 MUG 8,5 ng. 
 

 

 

 

 

 

ANEXO Q – Atividade da GCR obtida neste trabalho (4,25 ng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII - Gráfico da GCR frente à concentração inicial de 4 MUG 4,25 ng. 
 

 

 



 

 

ANEXO R – Atividade da GCR obtida neste trabalho (2,15 ng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII - Gráfico da GCR frente à concentração inicial de 4 MUG 4,25 ng. 
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