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RESUMO 

 

 

WLODARCZYK, S.R. Efeitos de osmólitos na L- asparaginase II de Erwinia 

chrysanthemi em meio aquoso. 2017. 108 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A L- asparaginase é uma enzima aplicada no tratamento de Leucemia Linfoide Aguda, 

que atua na hidrólise da L- asparagina, privando a célula tumoral de um aminoácido 

essencial para o seu crescimento. A L- asparaginase, como outros biofármacos, deve 

ser estável, manter sua atividade específica e formar poucos agregados. A fim de 

manter a integridade do biofármaco, são utilizados adjuvantes nas formulações 

farmacêuticas, e dentre os mais importantes estão os osmólitos. Essas moléculas 

protegem a estrutura nativa da proteína, sendo capazes de interferir na formação de 

agregados e garantir a estabilidade proteica. O presente trabalho teve o objetivo de 

estudar o efeito dos osmólitos sacarose, sorbitol, arginina e glicina na atividade 

específica, estabilidade, cinética e caracterização de agregados na solução de L- 

asparaginase II de Erwinia chrysanthemi. Os resultados mostraram que a maioria dos 

osmólitos testados aumentou a atividade específica e a estabilidade da enzima, o que 

pode estar relacionado com o aumento da velocidade máxima e do kcat observados no 

ensaio cinético realizado com sacarose e sorbitol. Um perfil diferente de agregados foi 

encontrado para cada tipo de osmólito. A presença de sacarose ou sorbitol resultou na 

menor quantidade de agregados na faixa de, respectivamente, 100 a 200 e 200 a 300 

nm em relação a enzima sem osmólito. Por outro lado, aumento no número total de 

agregados e presença de moléculas de alto peso molecular (300 a 500 nm) foram 

observados nas soluções enzimáticas contendo, respectivamente, glicina e arginina. 

Dessa forma, os resultados obtidos neste trabalho poderão auxiliar na produção e 

escolha da formulação de biofármacos, e, consequentemente, melhorar o tratamento 

medicamentoso de pacientes. 

 

Palavras-chave: L- asparaginase; Erwinia chrysanthemi; osmólito; biofármaco; 

leucemia linfoide aguda, agregação. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

WLODARCZYK, S.R. Effects of omolytes in L- asparaginase II from Erwinia 

chrysanthemi in aqueous medium. 2017. 108 p. Doctoral thesis – School of 

Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

L L-Asparaginase is an enzyme applied in the treatment of Acute Lymphoblastic 

Leukemia, which acts on the hydrolysis of L- asparagine, depriving the tumor cell of an 

essential amino acid for its growth. L-asparaginase, as other biopharmaceuticals, must 

be stable, maintain its specific activity and form few aggregates. In order to maintain the 

integrity of the biopharmaceutical, adjuvants are used in the pharmaceutical 

formulations, and among the most importants adjuvants are the osmolytes. These 

molecules protect the native structure of the protein, being able of interfering in the 

formation of aggregates and guarantee protein stability. The present work had the 

objective of studying the effect of the osmolytes sucrose, sorbitol, arginine and glycine 

in the specific activity, stability, kinetic and aggregates characterization, in L- 

asparaginase II solution of Erwinia chrysanthemi. The results showed that the majority 

of the tested osmolytes increased the specific activity of the enzyme and its stability, 

which may be related to the augment of maximum velocity and kcat observed in the 

kinetic assay performed with sucrose and sorbitol. A different profile of aggregates was 

found for each type of osmolyte. The presence of sucrose or sorbitol resulted in the least 

amount of aggregates in the range of, respectively, 100-200 and 200-300nm in relation 

to the enzyme without osmolyte. On the other hand, increase in the total number of 

aggregates and the presence of high molecular weight molecules (300 to 500 nm) were 

observed in the enzymatic solutions containing, respectively, glycine and arginine. Thus, 

the results obtained in this work may help in the production and choice of the formulation 

of biopharmaceuticals and, consequently, improve the drug treatment of patients.  

 

 

Keywords: L-asparaginase; Erwinia chrysanthemi; osmolyte; biopharmaceutical; Acute 

lymphoblastic leukemia, aggregation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A L- asparaginase é uma enzima utilizada como medicamento para o tratamento 

de câncer, especialmente da Leucemia Linfoide Aguda (LLA). Seus efeitos 

antineoplásicos resultam da redução da concentração de  asparagina plasmática, a 

qual é essencial para o metabolismo das células malignas deficientes em sua síntese 

(SRIKHANTA et al., 2013; BAHREINI, ELHAM et al., 2014; LOPEZ-SANTILLAN et al., 

2017). 

A formação de agregados proteicos é um desafio a ser superado no 

desenvolvimento de biofármacos de proteínas (MEZENTSEV et al., 2007). No caso da 

L- asparaginase, cuja forma ativa é um tetrâmero, a instabilidade da droga produzida 

pode resultar em monômeros que se agregam (WOLF et al., 2003). Esses agregados 

podem comprometer a aparência da droga, causar perda da atividade proteica e 

provocar respostas imunogênicas (WANG, WEI et al., 2012). A administração de L- 

asparaginase é o tratamento de primeira linha para a maioria dos casos de LLA (EBEID; 

KAMEL; ALI, 2008), sendo que o desenvolvimento de reações de hipersensibilidade 

pode resultar na descontinuidade de seu uso na terapia (ZALEWSKA-SZEWCZYK et 

al., 2009). 

Uma forma de regular a agregação é pela adição de osmólitos à solução 

enzimática. Essas moléculas são capazes de estabilizar a estrutura nativa da proteína 

(BAHREINI, E. et al., 2014), e com isso, contribuem para a redução da agregação. O 

mecanismo dessas moléculas ainda não está bem estabelecido (FERREIRA et al., 

2015), mas sabe-se que elas são empregadas na formulação de diversos biofármacos.  

Ainda há muito debate quanto à melhor formulação e dosagem da L- 

Asparaginase II (PIETERS et al., 2011). O objetivo do presente trabalho foi testar o 

efeito dos osmólitos sacarose, sorbitol, arginina e glicina na L- asparaginase II de 

Erwinia chrysanthemi (ErA). Para isso, a enzima na ausência ou presença desses 

osmólitos foi testada quanto a sua atividade específica, estabilidade, cinética e 

quantidade de agregados. Buscou-se identificar as alterações provocadas pelos 

osmólitos no comportamento da enzima e avaliar quais são os mais indicados para 

serem empregados com adjuvantes em formulações de L- Asparaginase II. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 APLICAÇÃO E MECANISMO DE AÇÃO DA L- ASPARAGINASE 

 

 

A L-Asparaginase II é uma enzima mundialmente conhecida por ter propriedades 

quimioterápicas. Dentre algumas de suas aplicações, destacam-se o tratamento da 

Leucemia Linfoide Aguda (LLA - principalmente em crianças) (LOPEZ-SANTILLAN et 

al., 2017), doença de Hodgkin, leucemia mieloide aguda, leucemia mielomonocítica 

aguda, linfossarcoma e melanossarcoma (STECHER et al., 1999). As enzimas 

disponíveis no mercado são obtidas de E. coli e E. chrysanthemi (EBEID; KAMEL; ALI, 

2008; PIETERS et al., 2011; GERVAIS et al., 2013), pois L-Asparaginases produzidas 

por estes micro-organismos mostraram menor toxicidade quando comparadas a outras 

enzimas similares com atividade antitumoral conhecida (NARTA; KANWAR; AZMI, 

2007). A L- asparaginase também pode ser produzida pela tecnologia do DNA 

recombinante. PIETERS et al. (2008) estudaram uma enzima recombinante, a qual 

apresentou propriedades terapêuticas semelhantes à forma nativa encontrada no 

mercado. 

As enzimas L-Asparaginases desempenham um papel importante no 

metabolismo e utilização de aminoácidos pelos micro-organismos. São enzimas (EC 

3.5.1.1) que catalisam a hidrólise da L- asparagina, formando L- aspartato e amônia 

(MEZENTSEV et al., 2007; NARTA; KANWAR; AZMI, 2007; SRIKHANTA et al., 2013; 

LOPEZ-SANTILLAN et al., 2017). O L- aspartato pode ser convertido em oxaloacetato, 

um intermediário do ciclo do ácido tricarboxílico, ou em fumarato durante o ciclo da 

ureia (YUN et al., 2007). Em células malignas, principalmente nas linfocíticas, é 

necessária grande quantidade de asparagina para manter o crescimento celular. Para 

suprir a alta demanda desse aminoácido, as células não utilizam apenas o proveniente 

da dieta, mas também o produzem. A enzima L- asparagina sintetase está ausente ou 

presente em baixa quantidade em linfoblastos leucêmicos e outros tipos de células 

tumorais. Dessa forma, essas células dependem da L-asparagina presente no soro 

para sua proliferação e sobrevivência. A administração da L-Asparaginase II resulta em 

depleção do aminoácido presente no soro e mata a célula tumoral por privá-la de um 

aminoácido essencial para a síntese proteica (NARTA; KANWAR; AZMI, 2007). Células 

saudáveis biossintetizam esse aminoácido, e por isso, são menos afetadas pela 

redução de sua concentração plasmática (STECHER et al., 1999). 
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2.2 ESTRUTURA DA L- ASPARAGINASE 

 

 

A enzima L-Asparaginase II proveniente de E. coli (EcA II) tem peso molecular 

de 133 - 141 kDa. É composta por quatro subunidades unidas e aparentemente 

idênticas, cada uma com peso molecular de 32 kDa (NARTA; KANWAR; AZMI, 2007) 

e, contendo 326 resíduos de aminoácidos (KHUSHOO et al., 2004). O seu ponto 

isoelétrico é 5,66 (http://web.expasy.org/). 

A L- asparaginase II de E. chrysanthemi (ErA II) é um homotetrâmero de 140 

kDa na sua forma ativa. É uma proteína básica e com ponto isoelétrico de 8,6. Cada 

subunidade do tetrâmero possui 327 aminoácidos (GERVAIS; FOOTE, 2014). 

A oligomerização da EcA IIé essencial para a formação da estrutura de seus 

sítios catalíticos, pois apenas o tetrâmero é considerado como forma ativa. 

(MEZENTSEV et al., 2007).  Isso ocorre porque resíduos de três monômeros diferentes 

compõem o sítio catalítico desta enzima, resultando em monômeros inativos  (VERMA 

et al., 2014). Por outro lado, de acordo com o estudo  NGUYEN; SU e LAVIE (2016),   

todos os resíduos do sítio catalítico da ErA II se encontram em um único monômero, o 

qual, em tese, seria suficiente para a catálise  

 

 

2.3 REAÇÕES DE IMUNOGENICIDADE 

 

 

A administração repetida de L-Asparaginase II pode levar ao desenvolvimento 

de reações de hipersensibilidade, resultando na descontinuidade do tratamento 

(ZALEWSKA-SZEWCZYK et al., 2009). Os principais sintomas encontrados nesses 

pacientes são urticária, prurido, erupções, anafilaxia e laringoespasmo (EBEID; 

KAMEL; ALI, 2008; PIETERS et al., 2011). Sintomas menos frequentes incluem a 

pancreatite, trombose, hemorragia e distúrbios do metabolismo lipídico. As reações 

ocorrem quase que exclusivamente nos regimes de pós-indução, quando o paciente 

ficou sem a medicação por semanas ou meses (PIETERS et al., 2011). O estudo de 

EBEID, KAMEL e ALI (2008) mostrou que 82% dos pacientes monitorados 

apresentaram anticorpos anti-asparaginase na 21ª semana do tratamento. Segundo 

Pieters et al. (2011) os anticorpos formados levam a inativação da enzima de E. coli em 

até 30% dos pacientes. 
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Os efeitos colaterais provocados pela administração dessa enzima podem ser 

causados pela baixa especificidade quanto ao substrato (a L-Asparaginase II também 

age como glutaminase), alta massa molecular e pela sua estrutura com múltiplas 

subunidades. Dessa forma, aumentando-se a especificidade e controlando a 

oligomerização, consequentemente, a formação de agregados, pode-se reduzir esses 

efeitos (MEZENTSEV et al., 2007).  

A modificação química da enzima nativa proveniente de E. coli com polietileno 

glicol (PEG) provou reduzir as reações alérgicas, sendo mais tolerada pelos pacientes 

(NARTA; KANWAR; AZMI, 2007; ZALEWSKA-SZEWCZYK et al., 2009). A PEG-L-

Asparaginase foi aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) para uso em 

quimioterapia para o tratamento de pacientes com LLA que são hipersensíveis à L-

Asparaginase II de E. coli (NARTA; KANWAR; AZMI, 2007; PIETERS et al., 2011). 

Atualmente, nos Estados Unidos, esta formulação está sendo usada como primeira 

linha de tratamento, e na Europa, continua como segunda linha de tratamento, restrita 

a pacientes que apresentaram reações alérgicas a forma nativa (SHRIVASTAVA et al., 

2015). Entretanto, a troca de medicação pode não ser eficaz. Anticorpos dirigidos contra 

a L-Asparaginase II nativa de E. coli podem formar reação cruzada com a enzima 

peguilada (PIETERS et al., 2011). Reações imunogênicas estão presentes em 2 a 11% 

dos pacientes recebendo a forma peguilada da enzima de E. coli (CHIEN et al., 2014). 

Aprovada em 2011 pelo FDA (NGUYEN; DURDEN; LAVIE, 2017), a ErA tem 

um papel central em pacientes que desenvolveram reações de hipersensibilidade à L- 

asparaginase peguilada e nativa de E. coli, sendo essencial para dar continuidade ao 

tratamento (HORVAT et al., 2016; KLOOS et al., 2017). O trabalho de HORVAT et al. 

(2016) enfatizou a importância desta enzima após o desenvolvimento de reações 

imunogênicas devido ao tratamento com a L- asparaginase peguilada, e mostrou que 

todos os pacientes que haviam desenvolvido hipersensibilidade completaram o 

tratamento sem a recorrência deste efeito. Além disso, de acordo com o mesmo 

trabalho, os efeitos colaterais com a enzima  ErA II foram, em sua maioria, limitados a 

anomalias laboratoriais com consequências mínimas ao paciente.  

 

 

2.3 AGREGAÇÃO PROTEICA 
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A agregação é um fenômeno que pode afetar a conformação proteica. Em 

animais e humanos, a ocorrência deste fenômeno em proteínas endógenas é frequente 

causa de doenças, a menos que estas estruturas proteicas apresentem utilidade 

funcional, como o armazenamento hormonal (THANGAKANI et al., 2012). Além disso, 

a cinética da agregação pode ser uma ordem de magnitude mais rápida que a de 

enovelamento, resultando em inativação de uma parcela proteica significativa 

(BONDOS; BICKNELL, 2003). 

In vivo, a formação de agregados pode estar relacionada com regiões 

específicas da sequência proteica, principalmente as que apresentam regiões 

amiloidogênicas, as quais tendem a dirigir a agregação. Estas regiões pequenas, 

chamadas regiões propensas à agregação seguem sequências específicas e motivos 

estruturais. Por exemplo, o motivo cross-β foi encontrado em agregados de mais de 

100 tipos de proteína, e também em corpos de inclusão (THANGAKANI et al., 2012). 

O tipo de agregação amiloide também está diretamente relacionado com a 

ocorrência de doenças como a de Alzheimer (BOURDENX et al., 2015) e as do príon 

(PAN et al., 2015). No caso deste tipo de agregação, o modelo de nucleação é um dos 

propostos para explicar a incorporação de proteínas. De acordo com este modelo, a 

agregação inicia por uma etapa lenta, conhecida como lag phase, que envolve a 

associação de proteínas mal enoveladas que formam sementes de nucleação. Uma 

vez que o processo é completo e estabilizado, sugere-se que as sementes se agrupem 

a fim de formar estruturas maiores. A etapa secundária, conhecida como fase de 

alongamento, é uma fase acelerada e parcialmente irreversível que corresponde ao 

recrutamento de proteínas para o agregado proteico. Uma vez que fibrilas maduras são 

formadas, supõe-se que oligômeros se desprendem e agem como novas sementes 

(MORALES; CALLEGARI; SOTO, 2015).   

Em biofármacos, a formação de agregados proteicos tem sido extensivamente 

estudada (WANG, W. et al., 2012). Nestes compostos, a auto associação do estado 

nativo ou enovelado das proteínas ocorre, principalmente, por interações temporárias 

ou fracas presentes em alta concentração proteica (ordem de 10-3 M ou mais alta). 

Neste caso, pode-se considerar um arranjo de diferentes espécies de agregados 

(dímeros, trímeros, tetrâmeros, pentâmeros, etc.) que se intercambiam um pelo outro 

dinamicamente. Os agregados são revertidos pela redução da concentração proteica 

e/ ou pela alteração de pH ou força iônica da solução a fim de mudar as interações 

carga-carga entre os monômeros (AMIN et al., 2014). 

Naturalmente, as proteínas podem se autoagregar de diversas maneiras: 

receptores interagem com ligantes, estados nativos multiméricos podem ser formados 
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com ou sem complexação metálica e há “maquinarias” multiproteicas como os 

ribossomos (AMIN et al., 2014). 

As forças e interações fundamentais que governam o enovelamento proteico 

incluem: van der Waals e interações hidrofóbicas entre cadeias laterais e átomos do 

esqueleto peptídico; maximização das ligações de hidrogênio; minimização dos 

impedimentos estéricos e ângulos de torção desfavoráveis; maximização da entropia 

da cadeia; minimização de repulsões ou maximização de atrações eletrostáticas; 

minimização das interações desfavoráveis entre os aminoácidos e o solvente (água) e 

seus cossolutos. Estas interações que ocorrem entre aminoácidos da mesma proteína 

também existem entre aminoácidos de proteínas adjacentes, podendo levar a formação 

de agregados proteicos (ROBERTS, 2014a). 

Do ponto de vista imunogênico, a presença de agregados foi considerada como 

a mais importante alteração estrutural a aumentar os casos de resposta imune aos 

produtos proteicos (WANG, W. et al., 2012). Uma das principais características dos 

agregados proteicos é o fato de não se dissociarem in vivo e de manterem algumas 

frações dobradas da estrutura secundária e terciária. A combinação dessas 

características contribui na formação de agregados capazes de induzir maior 

imunogenicidade quando comparados com a sua forma original. As vacinas baseadas 

em proteínas são um exemplo deste princípio, quando a imunogenicidade é desejável: 

são muito mais eficazes na indução da resposta imune quando estão presentes como 

um conjunto de proteínas em uma partícula adjuvante que é similar ao tamanho de 

agregados proteicos, enquanto a estrutura original induz pouca ou nenhuma resposta 

imune (ROBERTS, 2014b). 

 

 

2.4 PRESENÇA DE AGREGADOS DURANTE A PRODUÇÃO DE L- ASPARAGINASE 

II 

 

 

O processo de produção da L-Asparaginase II apresenta problemas como a 

formação de agregados, resultando em uma produção ineficiente da droga 

Investigações pré-clínicas apontam a presença de até 20% desses agregados como 

contaminantes nos fármacos. A L-Asparaginase II é um agente quimioterápico 

essencial para o tratamento da LLA e estes problemas já levaram a falta do 

medicamento no mercado e a negação de pedidos de aprovação de formulações por 

agências de saúde de diversos países (PIETERS et al., 2008). Muito recentemente, 
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uma nova L- Asparaginase II derivada de E. coli, Spectrila (www.ema.europa.eu), está 

disponível no mercado, e o processo de produção comercial desta droga pode ter sido 

atualizado. Entretanto, não há novas formulação de L- Asparaginase II derivada de E. 

chrysanthemi no mercado. 

A produção da ErA II compreende fermentação, lise celular alcalina e extração 

da enzima, purificação por cromatografia e produção do produto final por liofilização. 

Entre cada um destes processos, a L-Asparaginase II é mantida congelada até o 

processo subsequente. As técnicas empregadas para a avaliação da enzima após 

congelamento mostram a dissociação de alguns dos tetrâmetros em monômeros e a 

formação de pequenos agregados (GERVAIS et al., 2013).  

WOLF et al. (2003) observaram a formação de agregados devido à degradação 

da L-Asparaginase II. Assim como foi observado por GERVAIS et al. (2013) mostraram 

que este processo parece ser desencadeado pela dissociação de tetrâmeros em 

monômeros, resultando na perda de atividade proteica. Os monômeros liberados se 

agregam, formando massas moleculares maiores que os tetrâmeros nativos. Segundo 

o autor, a estabilização de drogas proteicas é a principal barreira para uma terapêutica 

bem sucedida (WOLF et al., 2003). 

A L-Asparaginase II pode ser expressa em E. coli recombinante. Nesse tipo de 

produção, é possível encontrar a formação de agregados proteicos no citoplasma ou 

periplasma do micro-organismo, também chamados de corpos de inclusão. Esse 

evento é, geralmente, resultado da concentração de cadeias polipeptídicas simples 

emergindo dos ribossomos, enovelamento ineficiente ou indisponibilidade das 

chaperonas. A formação dos corpos de inclusão dificulta a purificação da proteína 

recombinante bioativa. Dessa forma, informações sobre as propriedades físicas e 

estruturais dos agregados proteicos são importantes para o desenvolvimento de 

processos de recuperação eficiente da proteína ativa (UPADHYAY et al., 2012). 

 

 

2.5 OSMÓLITO E SUA IMPORTÂNCIA NAS FORMULAÇÕES DE L- ASPARAGINASE  

 

 

 Osmólitos são moléculas acumuladas pelas células como um mecanismo de 

adaptação em resposta a estresses ambientais como variações de quantidades de 

água, sal e temperatura (WAREPAM, MARINA; SINGH, 2015). A célula regula a 

concentração dessas moléculas em seu interior para prevenir perda ou aumento da 

osmolaridade (YANCEY, 2005).  
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 Os osmólitos são divididos em dois grupos: protetores e desnaturantes. O 

primeiro favorece a conformação da proteína nativa, enquanto o segundo implica na 

prevalência no estado desnaturado (STREET; BOLEN; ROSE, 2006). Açúcares, polióis 

e aminoácidos são considerados osmólitos protetores, enquanto ureia e, em algumas 

concentrações, a arginina são desnaturantes (RODRÍGUEZ-ROPERO; VAN DER 

VEGT, 2014). 

 É comum que osmólitos sejam empregados como excipientes em formulações 

proteicas (GENCOGLU; HELDT, 2015). Um dos principais problemas enfrentados 

durante a formulação proteica é a sua frágil estabilidade devido a sua complexidade 

molecular e estrutura tridimensional. A formulação final deve garantir a estabilidade 

proteica durante todo o ciclo biofarmacêutico, no qual estão incluídos a produção, 

transporte, administração imediata ou armazenamento de curto e longo prazo da 

mesma (PAVISIC et al., 2010). 

 A atividade da enzima L- asparaginase depende de sua estrutura quaternária. O 

rompimento dessa estrutura e a formação de agregados, como já citado anteriormente, 

é um problema comum na formulação desta enzima, evidenciando a necessidade de 

estabilizá-la. Na literatura, é encontrado o uso de osmólitos em formulações de L- 

asparaginase como estabilizadores após a purificação enzimática (BAHREINI, E. et al., 

2014) e crioprotetores / lioprotetores durante o processo de liofilização (WARD et al., 

1999). 

 O mecanismo protetor dos osmólitos ainda não está esclarecido, mas se sabe 

que depende de interações proteína-água, proteína-osmólito e água-osmólito 

(FERREIRA et al., 2015). O efeito dessas moléculas também pode ser refletido na 

atividade proteica. O estudo de Warepam et al. (2014) mostrou que os osmólitos 

atuaram na RNase reenovelada e a atividade enzimática foi maior quando a 

desnaturação foi induzida por calor, se comparada com a desnaturação induzida por 

ureia ou cloreto de guanidina. O mesmo estudo utilizou diferente osmólitos para verificar 

a influência deles na atividade da RNase. Dessa forma, diversos osmólitos podem ser 

usados como protetores, devendo ter sua ação testada a fim de verificar o mais 

apropriado para uso.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

Analisar o efeito de diferentes osmólitos na atividade específica, estabilidade, 

cinética e comportamento de agregação da L- asparaginase II de E. chrysanthemi, a 

fim de identificar os melhores adjuvantes para o desenvolvimento de formulações com 

o biofármaco. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Determinar a atividade específica L- asparaginase na presença individual dos 

osmólitos sacarose, sorbitol, glicina e arginina; 

b) Identificar as concentrações de osmólitos que provocam maior aumento da 

atividade específica na L- asparaginase; 

c) Estudar a estabilidade da L- asparaginase na presença dos osmólitos pela 

análise da variação da atividade específica da enzima em função do tempo; 

d) Determinar o perfil de agregação da L- asparaginase na presença de osmólitos 

por espalhamento dinâmico de luz; 

e) Quantificar o número de agregados enzimáticos por análise de rastreamento de 

nanopartículas;   

f) Determinar a cinética enzimática na presença dos melhores osmólitos; 
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 4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 PLÁSMÍDEO, LINHAGENS BACTERIANAS E MEIOS DE CULTIVO 

 

 

O vetor pET15b (Novagen, Merck-Millipore, mapa do vetor no anexo A) contendo 

o gene ansB que codifica para proteína madura de Erwinia chrysanthemi foi utilizado 

para a obtenção da enzima L- asparaginase II recombinante em Escherichia coli. A 

construção do vetor com o gene de interesse foi realizada pelo grupo no laboratório de 

Biologia Molecular Aplicada à Biotecnologia Farmacêutica do FBT / FCF (Universidade 

de São Paulo, Brasil) e encontrava-se disponível. Em linhas breves, o gene com 1056 

pb foi sintetizado pela empresa GenScript com códons otimizados para a expressão na 

linhagem competente E. coli BL21 (DE3) [F– ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm] (Life 

Technologies TM) e inicialmente fornecido no vetor de clonagem pUC57. Em seguida, o 

gene de interesse foi inserido entre os sítios das enzimas de restrição NdeI (5’ CATATG 

3’) e BamHI (5’ GGATCC 3’) no pET15b, permitindo a expressão proteica em fusão com 

cauda N-terminal de histidina. Este vetor também contém o promotor T7, induzido com 

isopropiltio-β-D-galactosídeo (IPTG), a sequência T7 terminador e marcador de 

resistência à Carbenicilina. Subsequentemente, os vetores recombinantes foram 

transformados na linhagem competente de E. coli DH5α (transformação descrita no 

item 4.2.1), e após a amplificação, o vetor foi purificado e estocado a -20°C. A clonagem 

foi confirmada por sequenciamento do gene. 

As linhagens bacterianas contendo o plasmídeo de interesse foram 

cultivadas no meio estéril Luria-Bertani (LB) (triptona 1%, extrato de levedura 0,5 

%, NaCl 0,5 %) suplementado com Carbenicilina (Sigma-Aldrich) 50 µg/mL. Esta 

concentração foi adotada em todo o trabalho.  

 

 

4.2 PRODUÇÃO DE L- ASPARAGINASE II 

 

 

4.2.1 Transformação 
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O volume de 1 µl do plasmídeo pET15b + asnB foi colocado em contato com 50 

µl de suspensão da linhagem E. coli BL21 (DE3) por um minuto. O volume de 50 µl foi 

transferido para a cubeta e eletroporação em aparelho Bio-Rad Micropulser e 

submetido a 2,5 kV. A suspensão recém-eletroporada foi ressuspendida em 1000 µl de 

meio LB e incubada por 1 h, 180 rpm a 37 °C. Em seguida, o material foi centrifugado 

(centrífuga Eppendorf 5415) 3200 g a 4 °C por 3 minutos. O precipitado foi 

ressuspendido em 200 µl do sobrenadante e plaqueado em meio LB sólido (adicionado 

de 2% ágar) com carbenicilina. As células transformadas foram cultivadas por 16 h a 

37 °C. A presença do antibiótico seleciona as células transformadas, pois apenas estas 

são resistentes ao mesmo. 

 

 

4.2.2 Solução estoque e ativação das linhagens bacterianas 

 

 

O inóculo (item 4.2.3) da linhagem de E. coli BL21 (DE3) foi utilizado para o 

preparo da solução estoque. O cultivo em meio LB foi armazenado em microtubos 

com glicerol 8 % a -80 °C, perfazendo o volume final de 100 µL. Para a ativação 

das cepas, o volume total de cada microtubo foi transferido para 100 mL do meio 

LB previamente esterilizado e suplementado com Carbenicilina. O cultivo foi 

mantido em agitador metabólico por 16 h, 180 rpm a 37 °C e, em seguida, utilizado 

como inóculo. 

 

 

4.2.3 Preparo do Inóculo 

 

 

 O inóculo pode ser preparado a partir das linhagens recém-transformadas ou de 

linhagens armazenadas a -80 °C (item 4.2.2). A linhagem utilizada foi a E. coli BL21 

(DE3).  

No caso de linhagens recém-transformadas, uma colônia recombinante isolada, 

contendo o vetor de interesse, foi escolhida aleatoriamente e cultivada em 100 mL do 

meio LB suplementado com Carbenicilina. A condição de cultivo foi de 180 rpm, 37 °C 

por 16 h.  

Para as linhagens armazenadas a -80 °C, o volume de 50 µL da solução 

bacteriana com crioprotetor é dispensado em 100 mL do meio LB suplementado com 
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Carbenicilina. As condições de cultivo são as mesmas para as duas formas de preparo 

do inóculo. Para o cultivo da linhagem hospedeira BL21 (DE3) pLysS, o meio de cultura 

também é suplementado com Cloranfenicol 34 µg/mL. 

 

 

4.2.4 Expressão da enzima L- Asparaginase II de Erwinia chrysanthemi 

 

 

Para a expressão da enzima L- asparaginase II de Erwinia chrysanthemi, o 

volume de cultura de E. coli BL21 (DE3) necessário para alcançar a OD600 0,2, obtido 

na etapa do preparo do inóculo (item 4.2.3), foi inoculado em 1 L de meio LB 

suplementado com Carbenicilina. As culturas foram, subsequentemente, incubadas em 

agitador metabólico New Brunswick Scientific Excella E24 a 37 °C, 180 rpm pelo tempo 

necessário para alcançar OD600 0,6-0,8. Após, foi adicionado o indutor IPTG na 

concentração final de 0,5 mM para a expressão da L- Asparaginase II e a incubação 

continuou por 3 h. As células foram coletadas por centrifugação no aparelho Eppendorf 

5810 R (3200 g por 20 minutos a 4 °C) e tiveram sua massa estimada por gravimetria. 

Em seguida, foram mantidas refrigeradas a -20 °C até a etapa de lise celular. Durante 

todo o cultivo, a leitura da absorbância foi realizada no espectrofotômetro Eppendorf 

Biophotometer plus.  

Para a lise celular da bactéria contendo a proteína com cauda de histidina, foi 

adicionado de 1 a 5 mL (5 mL para cada um grama de célula) do reagente Bugbuster 

Master Mix (Novagen TM) (reagente de extração proteica com Benzonase, Nuclease e 

rLisozima) ao pellet, consoante a quantidade celular inicial. O conteúdo armazenado 

em frasco Falcon foi colocado sob agitação constante (Biomixer TS 2000ª VDRL) por 

20 minutos. Em seguida, o lisado foi centrifugado (centrífuga Eppendorf 5810 R) por 30 

minutos, 16.000 g a 4°C. O resultado foi avaliado pela aplicação de 10 µL de cada 

sobrenadante obtido, juntamente com 2 µL de DTT 1M em gel SDS_PAGE. O preparo 

do gel e da amostra está descrito no item 4.2.8. 

 

 

4.2.5 Análise da expressão proteica 

 

 

A análise da produção proteica visa verificar se a proteína se encontra na fração 

celular solúvel ou insolúvel. Este ensaio foi feito a título de confirmação, visto que a 



28 
 

mesma já se encontrava em uso no laboratório, e se tinha conhecimento de sua 

expressão na fração solúvel.   Dessa forma, após a expressão, é necessário separar 

as proteínas dos detritos celulares. Para isso, as células foram rompidas. O volume de 

5 mL da solução Bugbuster Master mix (Novagen TM) foi adicionado para cada um 

grama de célula. O conteúdo armazenado em frasco Falcon foi colocado sob agitação 

constante (Biomixer TS 2000ª VDRL) por 20 minutos. Em seguida, foi centrifugado 

(centrífuga Eppendorf 5810 R) por 30 minutos, 10000 g a 4 °C.  

Após a centrifugação, tanto o sobrenadante (fração solúvel) quanto o precipitado 

(fração insolúvel) foram analisados, e para isso, um foi separado do outro.   

Fração solúvel: À fração solúvel, foi aplicado o volume de 10 µL do sobrenadante 

2 µL ditiotreitol (DTT) 1 M e 3 µL de tampão de amostra 5x (0,6 ml Tris-HCl 1 M pH 6,8, 

25 % glicerol, 2 % SDS, 0,5 ml β-mercaptoetanol (14,4 mM), 0,1 % azul de bromofenol 

e 0,9 ml água). 

Fração insolúvel: O volume de 10 mL de água destilada e 5 µL da solução 99:1 

cracking buffer / β-mercaptoetanol (Tris-HCl 60 mM pH 6,8; 10% glicerol; 1% SDS; 0,01 

% bromofenol; 1% β-mercaptoetanol) foram adicionados ao precipitado previamente 

dissolvido em água.  

Ao final do preparo das amostras, a quantidade de 10 µL de cada fração solúvel 

e insolúvel foram aquecidas por 5 minutos a 95 °C em banho seco (Labnet International, 

Inc.), visando à desnaturação completa e o rompimento das pontes dissulfeto das 

proteínas. O material resultante foi analisado em gel de poliacrilamida (item 4.2.8).  

 

 

4.2.7 Purificação proteica em coluna de afinidade a metais 

 

 

O sobrenadante do item 4.2.5 foi purificado em coluna (sepharose HisTrap TM 

HP GE Healthcare) de volume de 5 mL, lavada com 50 mL de água destilada. A coluna 

foi carregada com 2,5 mL de solução de NiSO4 0,1 M e o excesso de íons foi retirado 

com 50 mL de água destilada. Em seguida, a coluna foi equilibrada com 50 mL de 

tampão start 2 (fosfato de potássio 20 mM, imidazol 20 mM, NaCl 500 mM, pH 7,4) e 

carregada com a amostra proteica. As proteínas não ligadas à coluna foram lavadas 

com o tampão wash (fosfato de potássio 20 mM, imidazol 50 mM, NaCl 300 mM, pH 

7,4). A proteína L- asparaginase II foi eluída com 50 mL de tampão de eluição (fosfato 

de potássio 20 mM, imidazol 500 mM, NaCl 300 mM, pH 7,4) e coletada em frações de 

1,5 mL. Ao final do processo, a coluna foi limpa com 50 mL de solução cleaning (tampão 
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fosfato sódio monobásico e dibásico 20 mM, NaCl 2 M, EDTA 20 mM, pH 7,4) e 

armazenada a 4 °C.  

A concentração proteica foi determinada qualitativamente pelo método de 

Bradford (BRADFORD, 1976). O volume de 5 µL de cada fração coletada na eluição 

reagiu com 200 µL do reagente de Bradford (corante azul brilhante de Coomassie, ácido 

fosfórico e metanol) (Bio-Rad Laboratories, Inc.) diluído em água destilada (1:5). A 

formação de coloração azul ou cobre indicou, respectivamente, a presença ou ausência 

de proteína. 

 

 

4.2.8 Eletroforese em gel de poliacrilamida e dodecil sulfato de sódio (SDS-Page) 

 

 

A presença e pureza das proteínas foram verificadas pela análise em gel de 

poliacrilamida. Este é formado pelo gel de empilhamento e pelo gel de separação. A 

composição dos mesmos encontra-se na Tabela 1. A polimerização do gel de 

poliacrilamida ocorreu em placas de vidro dispostas verticalmente. O volume de 10 µL 

de cada amostra, juntamente com 2 µL de ditiotreitol (DTT) 1M e 3 µL de tampão de 

amostra 5x foram aquecidos em banho seco a 95 °C por 5 minutos e aplicados no gel. 

O volume de 5 µL do padrão de peso molecular BenchMarck TM (Life Technologies) ou 

Amersham ECL Rainbow (GE Healthcare Life Sciences) foi aplicado no gel 

separadamente. O gel foi colocado em reservatório contendo o tampão de corrida Tris-

Glicina-SDS 1x (Tris-base 25 mM; Glicina 189 Mm; SDS 3,5 mM). 
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Tabela 1 - Composição do gel de poliacrilamida 

 Gel de Empilhamento 5% Gel de Separação 10% 

Tris-HCl 1 M pH 8,8 - 2800 µL 

Tris-HCl 1 M pH 6,8 400 µL - 

Solução de acrilamida:bis-

acrilamida 30:0,8 (m/V) 

500 µL 2500 µL 

Persulfato de Amônio 

(PSA) 10% 

50 µL 50 µL 

*TEMED 10 µL 10 µL 

Água destilada 2300 µL - 

Volume final 3360 µL 5360 ul 

*A sigla TEMED refere-se ao composto N,N,N,N-tetrametilenodiamina. 

 

A eletroforese das proteínas e do padrão de peso molecular foi realizada no 

equipamento Mini Protean Tetra System (Bio-Rad Laboratories, Inc.) sob uma tensão 

de 120 V por 90 minutos. Os géis foram corados com azul de Coomassie em meio ácido 

(0,1 % (p/v) de Coomassie, 45 % (v/v) de metanol, 10 % (v/v) de ácido acético glacial 

em meio aquoso) por 20 minutos sob agitação branda. A solução de ácido acético 10 

% (v/v) e metanol 10 % (v/v) foi usada para o descoramento em temperatura ambiente 

por 16 h. A presença da enzima L- asparaginase II revelou-se por uma banda de, 

aproximadamente, 37 kDa. 

 

 

4.2.9 Purificação em coluna PD - 10 

 

 

Comprovada a pureza da proteína em gel de poliacrilamida, foi realizada a 

retirada do imidazol. Este último apresenta-se em grande concentração após a 

purificação pela coluna de afinidade ao níquel, pois é utilizado para a eluição da 

amostra. É um composto doador de elétrons capaz de formar quelatos com íons 

metálicos (ex. níquel) presentes na resina e se ligar reversivelmente a coluna 

(RODRIGUES et al., 2015), provocando a eluição da amostra que estava aderida à 

coluna. A coluna PD-10 Ge Healthcare é lavada com 50 mL de água destilada e 

equilibrada com 25 mL do tampão fosfato de potássio 20 mM pH 7,4. O volume de 2,5 

mL de L- Asparaginase II em solução tampão com imidazol remanescente do processo 
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de purificação é carregado na coluna. O volume morto é descartado. A eluição da 

enzima de Erwinia chrysanthemi foi realizada com 3,5 mL de tampão fosfato de potássio 

20 mM pH 7,4. A coluna foi lavada com 50 mL de água destilada e mantida refrigerada 

a 4 °C. A proteína eluída é mantida refrigerada a 4 °C até a realização dos próximos 

testes. 

 

 

4.2.10 Concentração da proteína purificada 

 

 

A concentração é realizada em tubos AMICON Ultra-15 centrifugal filter 

previamente lavado com água destilada. A membrana NMWL 10 kDa está contida nos 

tubos. O volume de amostra de 3,5 mL obtido pela purificação em coluna PD-10 é 

concentrando por ultracentrifugação a 4 °C, 3200 g por 15 minutos ou até a obtenção 

de 1 mL de amostra nesses tubos. A solução proteica, encontrada na parte acima da 

membrana, é mantida refrigerada a 4 °C.  

 

 

4.2.11 Quantificação da L- Asparaginase II  

 

 

O espectrofotômetro SpectraMax M2 (Molecular Devices) foi utilizado para a 

leitura da absorbância em 280 nm da amostra recém-concentrada. A quantidade de 70 

µL da solução proteica imersa em tampão fosfato de potássio 20 mM, pH 7,4 é utilizada 

para leitura, e somente o tampão é utilizado como branco. O coeficiente de extinção, 

19370 M-1 cm-1 foi obtido com o auxílio da ferramenta de bioinformática protparam 

(http://www.expasy.org/protparam). A medida da concentração enzimática se baseia na 

equação de Lambert - Beer (equação 1), que relaciona a absorbância em A280nm e a 

concentração molar (M) usando o coeficiente de extinção molar da L- Asparaginase II. 

A relação é expressa em M.  

 

A280nm= c.ɛ 

Equação 1 – Equação de Lambert - Beer 
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Nota: A280nm: absorbância da solução proteica em 280 nm; c: concentração enzimática 

expressa em M; ɛ: coeficiente de extinção molar específico (M-1xcm-1) para cada 

proteína. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA L- ASPARAGINASE II DE E. CHRYSANTHEMI QUANTO 

À ATIVIDADE ESPECÍFICA, ESTABILIDADE E CINÉTICA 

 

 

4.3.1 Atividade específica da enzima pelo método do reagente de Nessler 

 

 

A enzima L- Asparaginase II reage com a L-asparagina, liberando um mol de 

amônia por mol de substrato asparagina hidrolisada. A atividade específica (AE) da 

enzima é, então, medida pela reação dos mols de amônia com o reagente de Nessler 

(iodeto de potássio mercúrico) (Merck Millipore). O método aqui utilizado é uma 

adaptação do protocolo estabelecido pela Sigma-Aldrich.  

 

 

4.3.2 Método do reagente de Nessler para análise da atividade específica na ausência 

de osmólitos 

 

 

A composição da reação consistiu em tampão Tris – HCl 50 mM pH 8,8, água 

ultrapura Mili-Q e um gradiente crescente de 12 concentrações da enzima L-

Asparaginase II. Os valores para a concentração da enzima de E. chrysanthemi 

encontram-se na tabela 2. A reação foi incubada por 12 minutos a 37 °C após a adição 

de solução de 8,9 mM L- asparagina (Sigma-Aldrich). Os brancos foram preparados 

para cada concentração da enzima da mesma maneira, mas sem a adição do substrato.  

O teste foi feito em triplicata. A reação foi interrompida com ácido tricloroácetico 

(TCA) (Synth) 1,5 M. A alíquota de 33 µL dessa reação foi diluída em água ultrapura 

Mili-Q (diluição 1:11) e a esta foi acrescentado o reagente de Nessler. Diferentes 

concentrações de sulfato de amônio foram utilizadas na curva padrão por liberar amônia 

em contato com a água. A quantidade de amônia presente nos microtubos variou de 
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0,093 µmol até 0,73 µmol. A equação resultante da curva de calibração foi utilizada 

para calcular a amônia presente nas amostras incubadas com L- Asparaginase II. A 

leitura dos resultados foi realizada a 440 nm e 15 minutos após a adição do reagente 

de Nessler em espectrofotômetro de placas (Spectra Max 384 Plus / Molecular 

Devices). A atividade específica foi calculada pelo coeficiente angular da reta de ajuste 

da concentração de L- Asparaginase II em função da velocidade de reação. O resultado 

foi expresso em U/mg, sendo que uma unidade (U) é definida como a liberação de 1 

µmol de amônia por minuto. 

 

Tabela 2 - Quantidades utilizadas de enzima para o teste de atividade específica pelo 

método de Nessler 

Número de 

Concentrações 

E. chrysanthemi (mg) 

1 0 

2 1,2 x 10-5 

3 2,5 x 10-5 

4 3,7 x 10-5 

5 5,0 x 10-5 

6 6,3 x 10-5 

7 7,5 x 10-5 

8 8,8 x 10-5 

 

Nota: Cada uma dessas quantidades foi colocada em um poço de uma microplaca e 

feita em triplicata (total: 96 poços). 

 

4.3.3 Método do reagente de Nessler para análise da atividade específica na 

presença de osmólitos 

 

 

 Foram adquiridos para o ensaio: arginina (USB), glicina (USB), sacarose 

(LabSinth), ureia (LabSinth) e sorbitol (Carlo Erba Reagent). Todos os reagentes 

empregados eram de grau analítico e utilizados sem purificação prévia. Todas as 

soluções foram preparadas com água purificada pelo sistema Milli-Q. 

O teste do efeito do osmólito foi uma adaptação do método de Nessler (Merck) 

para a avaliação da atividade específica da ErA. Neste ensaio foi acrescentado 0, 15, 
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30, 45 ou 60 mM de cada osmólito à solução de L- asparaginase 5 µM, a qual foi 

armazenada por 48 h à 4°C. Após a incubação, a solução foi agitada brandamente e 

dispensada em micropoços de acordo com as quantidades de enzima apresentadas na 

tabela x.  

O branco consistiu na adição do osmólito utilizado juntamente com os demais 

componentes da reação, exceto o substrato. As demais etapas do ensaio estão 

descritas no item 4.3.2. 

 

 

4.3.4 Método do reagente de Nessler para análise da estabilidade da ErA na 

presença de osmólitos 

 

 

 O ensaio da estabilidade da ErA foi realizado pelo método do reagente de 

Nessler como descrito nos itens 4.2.2 e 4.3.3. Entretanto, diferente dos demais ensaios 

que mediram a AE da enzima somente no tempo de 2 dias (48 horas), neste ensaio a 

atividade também foi avaliada nos tempos de 5, 15 e 30 dias. Para isso, a enzima foi 

incubada com os osmólitos glicina, arginina, sacarose ou sorbitol 90 mM durante todo 

o tempo do ensaio. 

 A estabilidade da enzima foi avaliada pela comparação do valor da AE da 

enzima no tempo zero ( ErA incubada por dois dias à 4°C sem osmólitos), considerada 

como 100%, com os valores de atividade da ErA obtida na presença de cada um dos 

osmólitos durante cada dia do ensaio. Dessa forma, os valores obtidos de AE foram 

divididos pelo valor da AE enzima no tempo zero, e considerados como atividade 

específica relativa (AER). 

 

 

4.3.5 Atividade específica e cinética enzimática pelo método acoplado à 

glutamato desidrogenase  

 

Esta metodologia consiste na detecção da oxidação de NADH à NAD+ pela 

glutamato desidrogenase (GDH), da qual é cofator, ao longo da reação enzimática 

(SCHALK et al., 2014). A hidrólise da asparagina pela L- asparaginase libera amônia 

(NH3
+), a qual é utilizada juntamente com uma molécula de α-cetoglutarato para a 
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síntese de glutamato por meio da L- glutamato desidrogenase (GDH),às custas de 

NADH. 

 

4.3.6 Atividade específica na ausência e presença de osmólitos pelo método 

acoplado à glutamato desidrogenase  

 

Para o ensaio, os seguintes reagentes foram utilizados: 1 a 6 nM de L- 

asparaginase, 20 mM de  asparagina (Sigma-Aldrich), 1 mM α-cetoglutarato (Sigma-

Aldrich), 400 mU de GDH de soro bovino (Sigma-Aldrich) e 131 µM de β-NADH (Sigma-

Aldrich). As reações foram realizadas em triplicata no tampão Tris-HCl 50 mM em pH 

8,0. A desaminação espontânea da L- asparaginase foi subtraída do resultado de cada 

uma das triplicatas por meio do controle negativo (solução com todos os reagentes, 

exceto a ErA). 

A reação também foi realizada na presença de sacarose ou sorbitol 90 mM. No 

caso deste ensaio específico, a ErA foi previamente incubada com as soluções de 

osmólitos por 48 h a 4 °C. O controle negativo da reação foi adaptado, e o osmólito 

testado foi adicionado à solução a fim de avaliar a interferência da molécula na reação 

da GDH. 

 O monitoramento da reação foi realizado em tempo real pelo decaimento da 

absorbância à 340 nm no espectrofotômetro (Spectra Max M2 – Molecular Devices), 

relativo ao consumo de NADH (ε = 6290 M-1. cm-1) (CUSSIOL et al., 2010) a 37 °C. A 

atividade específica foi calculada com o auxílio do software GraphPad Prism 5.0.  

 

 

4.3.7 Caracterização cinética da ErA na ausência e presença de osmólitos pelo 

método acoplado à glutamato desidrogenase  

 

 

O teste da cinética pelo método acoplado à glutamato desidrogenase apresenta 

o mesmo princípio do ensaio de atividade específica. Entretanto, o propósito deste 

ensaio foi determinar os parâmetros cinéticos: constante de Michaelis-Mentes (KM), 

velocidade máxima (Vmáx), número de renovação (Kcat) e eficiência catalítica (Kcat/ KM). 
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A reação difere pela aplicação de 50 nM de ErA, e dez concentrações de 

asparagina variando de 0,02 a 11 mM. As demais etapas de preparo da reação, 

incluindo a adição dos osmólitos sacarose ou sorbitol 90 mM, podem ser verificas no 

item 4.3.6. 

Os parâmetros cinéticos foram calculados com o auxílio do programa Graphpad 

Prism 5.0. As equações relacionando os parâmetros cinéticos são mostradas a seguir: 

 

Equação 2. 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 𝑉(𝑠) = 𝑉𝑚á𝑥  

𝑠

𝐾𝑀+𝑠
 

Equação 3.  𝑘𝑐𝑎𝑡 =  
𝑉𝑚á𝑥

[𝐸]
 

  As equações 2 e 3 representam a correlação entre os parâmetros cinéticos 

velocidade máxima (Vmáx) e número de renovação (kcat), onde p é a concentração do 

produto, [s] é a concentração de substrato, [E] é a concentração enzimática. Vmáx = 

kcat.[E] é a maior velocidade para uma dada concentração da enzima na presença de 

excesso de substrato, e KM é a constante de meia-saturação ou de Michaelis, sendo a 

concentração de substrato na qual V (s) = Vmáx. /2 (VAN DYKEN, 2017). 

 

 

4.3.8 CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADOS PROTEICOS DE ErA 

 

 

4.3.8.1 Caracterização de agregados por espalhamento dinâmico de Luz 

 

As análises de espalhamento dinâmico de luz (DLS – Dynamic Light Scattering) 

foram realizadas no laboratório de Eletroquímica e Corrosão no departamento de 

Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. 

O DLS foi utilizado para medir o diâmetro hidrodinâmico (DH) das partículas pela 

avaliação da flutuação da intensidade de luz espalhada pelas partículas devido ao 

movimento browniano (FILIPE; HAWE; JISKOOT, 2010). O DH é definido como o raio 

da esfera hipotética que se difunde com a mesma velocidade que as partículas 

analisadas pelo DLS. Portanto, é uma indicação do tamanho do coloide (FILIPE; 

HAWE; JISKOOT, 2010).     
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O equipamento utilizado foi o Malvern Zetasizer Nano ZS 90 (Malvern 

Instruments) equipado com um laser vermelho de He-Ne em 633 nm e operando em 

um ângulo detector de 90°.  A análise do DH das partículas foi medida por meio do 

software Zetasizer 7.11 (Malvern). As amostras de ErA 1 mg/ mL em tampão fosfato de 

potássio 20 mM pH 7,4 pré-incubadas por 48 horas com sacarose, glicina, sorbitol ou 

arginina 90 mM ou na ausência de osmólitos foram utilizadas para análise. A 

quantidade de 1 mL de cada amostra sem diluição foi analisada em uma cubeta de 

vidro. As condições utilizadas foram: temperatura 20 ºC, tempo de equilíbrio de 60 s e 

o índice de refração proteica de 1,450. O ensaio foi realizado em triplicata. 

 O instrumento utilizado mede a flutuação da intensidade de luz espalhada pelas 

partículas em solução em função do tempo. Em seguida, o software analisa o 

correlograma obtido (função de correlação vs tempo) para o cálculo do DH, sendo que 

uma função de correlação é obtida quando duas propriedades dinâmicas se 

correlacionam por um período. Além disso, o coeficiente de difusão média das 

partículas em solução (D) pode ser utilizado para obter o DH da proteína usando a 

equação de Stokes (equação 4), como mostrado abaixo: 

Equação 4: 𝐷 =
𝑘𝑇

3𝜋ηDH
 

onde k é a constante de Boltzman, T é a temperatura absoluta em Kelvin e η a 

viscosidade do solvente (CARVALHO et al., 2013). 

 

 

4.3.8.2 Caracterização de agregados por análise de rastreamento de nanopartículas 

 

 

     As análises de rastreamento de nanopartículas (NTA, do inglês Nanotracking 

Analysis) foram realizadas no laboratório da Pensabio, empresa que, gentilmente, 

permitiu o equipamento durante o período de ensaio. 

  O equipamento para a análise de rastreamento de nanopartículas Malvern 

NanoSight NS300 ( Windows 7, versão 3.1) com a câmera Complementary Metal Oxide 

Semiconductor (CMOS) acoplada foi utilizado para a análise de rastreamento de 

nanopartículas. Previamente à inserção da amostra, a câmara de leitura foi limpa 1 mL 
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de água deionizada a fim de evitar contaminação e confirmar a ausência de partículas. 

As amostras foram introduzidas manualmente por meio de uma seringa de 1 mL. O 

número de rastreamento do movimento browniano foi determinado pela concentração 

de partículas e tempo de captura dos dados (BAI et al., 2017). O número e tamanho 

das partículas foram monitorados individualmente com o auxílio da câmera CMOS e 

estimados com o NTA software 3.1. 

      O nível da câmera foi ajustado de maneira amostra-dependente, variando de 12 a 

14, de acordo com o tamanho das partículas e com a diferença de tamanho entre elas. 

Foi considerado o intervalo de 3 a 6 para o limite de detecção. Valores acima ou abaixo 

deste limite resultaram em alta quantidade de ruído. Para cada ensaio, foi considerado 

o valor mínimo de 1000 rastreamentos (tracks). O número de 5 análises foi realizado 

para cara cada amostra, e os dados foram coletados em intervalos de 30 s, sendo 

calculada a média das quintuplicatas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

5.1 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA L- ASPARAGINASE II  

 

 

A proteína ErA II pode ser expressa na fração do extrato celular solúvel ou 

insolúvel. A expressão proteica na fração solúvel é uma vantagem, pois proteínas 

expressas na fração insolúvel são encontradas como corpos de inclusão e, 

frequentemente, são inativas. Este problema exige o uso de técnicas que levem ao 

redobramento da proteína e a sua conformação nativa, o que pode ser uma tarefa 

complexa (UPADHYAY et al., 2014). Como a ErA II se encontrava em uso no 

laboratório, já se conhecia que a sua expressão se encontrava na fração celular solúvel 

do extrato celular, a qual pode ser confirmada na figura 1 (coluna 1), apresentando 

tamanho de, aproximadamente, 37 kDa. 

A fração solúvel do extrato celular foi purificada por cromatografia de afinidade 

ao íon metálico imobilizado. Nesta técnica, é explorada a interação entre espécies 

doadoras de elétrons presentes na superfície proteica, no caso a cauda de histidina 

fusionada à asparaginase, e o íon metálico níquel imobilizado no suporte sólido 

(BRESOLIN; MIRANDA; BUENO, 2009). A figura 1, colunas 2 e 3, mostra que a 

proteína expressa foi purificada eficientemente. Apenas a banda de, aproximadamente, 

37 kDa está presente na etapa de eluição da proteína, mostrando que não há 

contaminantes ou interferentes na amostra. 
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Figura 1. Gel SDS – PAGE (gel 10%) mostrando a fração solúvel do extrato contendo ErA (37 kDa) 

(coluna 1), e proteína eluída com 500 mM de imidazol após purificação por cromatografia de afinidade 

em coluna de Níquel (5 mL) (colunas 2 e 3), e o marcador de massa molecular Full - Range Rainbow 

(M). 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECÍFICA DA ENZIMA NA AUSÊNCIA E 

PRESENÇA DE OSMÓLITOS 

 

 

5.2.1 Caracterização da atividade específica da ErA 

 

 

O principal ensaio utilizado atualmente para medir a atividade específica (AE) da 

enzima L- Asparaginase é baseado no método do reagente de Nessler 

(KUDRYASHOVA; SUKHOVERKOV, 2016), o qual mede a formação de amônia e foi 

utilizado neste trabalho. A AE encontrada para a ErA foi de 720 ± 163 U/mg.  

Na literatura há vários estudos que quantificam a AE da ErA. O estudo de 

GERVAIS e FOOTE (2014) encontrou o valor de 908 U/mg para esta enzima por uma 

técnica que quantifica a redução de ligações de amida da asparagina. KOTZIA e 
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LABROU (2007) encontraram o valor de 118,7 U/mg para a ErA também pelo método 

de Nessler. O trabalho de GERVAIS et al. (2015) mostrou o valor de 745 U/mg, 

utilizando uma técnica baseada na alteração da absorção da ligação da amida em 225 

nm. . 

O valor da AE encontrada no presente trabalho está de acordo com os dados da 

literatura com exceção de um estudo. Apesar de usar o método de Nessler, o estudo 

de KOTZIA e LABROU (2007) encontrou valor de AE aproximadamente 6 vezes menor. 

Essa diferença pode ser devido ao tipo de purificação utilizado. Os autores purificaram 

a proteína por cromatografia de troca catiônica e a eluíram no tampão fosfato de 

potássio 20 mM pH 8,5, enquanto neste trabalho a proteína foi eluída no mesmo 

tampão, porém no pH 7,4. Sugere-se que o fato da proteína ter sido mantida em pHs 

diferentes pode ter provocado modificações estruturais e causado a diferença no valor 

da AE. 

 

 

5.2.2 Caracterização da atividade específica da ErA na presença de osmólitos 

  

 

Além da caracterização da atividade específica da ErA, também foi monitorado 

o efeito da concentração de quatro osmólitos protetores e um desnaturante na sua 

atividade. Esses dois tipos de osmólitos apresentam efeitos contrários, enquanto o 

protetor altera o equilíbrio de macromoléculas em favor da conformação proteica nativa, 

o outro favorece a desnaturação das mesmas (AUTON et al., 2011). 

Para testar o efeito de osmólitos na ErA, um gradiente crescente de 5 

concentrações (0, 15, 30, 45 e 60 mM) de cada osmólito foi incubado por 48 h com a 

ErA e avaliado em relação à atividade enzimática. O comportamento da ErA na 

presença de cada osmólito pode ser visto na figura 2. 



42 
 

 

Figura 2. Efeito dos osmólitos arginina (A), sorbitol (B), glicina (C), sacarose (D) e ureia (E) com 5 

concentrações diferentes (0, 15, 30, 45 e 60 mM) na atividade específica da ErA. O reagente de Nessler 

foi utilizado para as quantificações, no qual é detectada a formação de amônia. A análise foi realizada 

em triplicata. 

 

Com exceção da glicina, todos os osmólitos protetores aumentaram a atividade 

específica da ErA em alguma concentração. Os maiores valores de AE foram na 

presença de sacarose, sorbitol e arginina, sendo que esses dois últimos apresentaram 

um perfil de efeito mais similar. Os menores valores foram encontrados, 

majoritariamente, na concentração mais baixa de osmólito, 15 mM. Apenas a glicina e 

a ureia apresentaram comportamento diferente dos demais como será discutido 

posteriormente. No trabalho de RASHID; THAPLIYAL e CHAUDHURI (2017) também 

foi observado o aumento da atividade específica de enzima na presença de osmólitos. 
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Os autores testaram o efeito de concentrações de 0 a 8 M de glicerol, sorbitol, TMAO, 

prolina e glicina na atividade da diidrofolato redutase humana (hDHFR) recombinante. 

Eles encontraram que o maior aumento foi na presença de glicerol 2 M, seguido de 

sorbitol 2 M, e de, aproximadamente, 4 e 3 vezes maior que a atividade da hDHFR sem 

adição. Além disso, da mesma forma que o presente trabalho, os autores encontraram 

que a atividade específica sofre um efeito “dose-dependente”, ou seja, o valor de AE 

obtido depende da concentração de osmólito utilizada. No caso do estudo em questão, 

os menores valores de AE foram obtidos na concentração máxima de osmólitos (8 M).  

O maior aumento na atividade específica da enzima foi de, aproximadamente, 

40% na faixa de concentração de 30 a 60 mM de arginina (figura 2A). Este aminoácido 

é utilizado rotineiramente para a solubilização de proteínas de corpos de inclusão e 

para prevenir a agregação durante etapas da purificação por cromatografia. Sugere-se 

que sua ação provém do aumento da tensão superficial da água e pela sua interação 

com cadeias laterais de aminoácidos e ligações peptídicas. Seu mecanismo de ação é 

similar ao do hidrocloreto de guanidina (GdnHCl), um agente desnaturante de 

proteínas. Entretanto, a ligação deste aminoácido a superfície proteica é limitada, 

diferindo do GdnHCl, e a supressão da agregação atribuída a esta molécula pode ser 

uma função da sua ligação à superfície proteica (ARAKAWA, TSUTOMU et al., 2007). 

No presente trabalho, a alta atividade enzimática pode estar relacionada com o 

favorecimento da estrutura nativa da enzima em relação à estrutura desnaturada, ou 

em processo de desnaturação, devido à maior hidratação enzimática. No item 5.3, será 

discutida a presença ou ausência de agregados nesta condição. 

De acordo com PLATTS e FALCONER (2015), a arginina pode agir como um 

estabilizante ou desnaturante dependendo da sua concentração. Acima de 100 mM, 

pode agir como desnaturante, enquanto que abaixo desta concentração, foi encontrado 

a estabilização da albumina de soro bovino (ASB), desestabilização da mioglobina e 

efeitos neutros na lisozima. Neste trabalho, a arginina manteve a AE da ErA na 

concentração de 15 mM, e a intensificou na faixa de 30 a 60 mM. Dessa forma, o efeito 

deste aminoácido em enzimas pode ser modulado pela concentração utilizada e é, 

claramente, enzima específica. 

 Na presença de sorbitol 60 mM, foi observado o aumento de cerca de 40% na 

AE da ErA (figura 2B). Entretanto, assim como na presença de  arginina, a AE aumentou 

a partir da concentração de 30 mM de osmólito. Da mesma forma que a  arginina, o 

sorbitol também pode estar agindo aumentando a solubilização da enzima. ZHOU et al. 
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(2012) estudaram a solubilidade de quatro enzimas da via deoxixilulose fosfato (DXS, 

ISPG, ISPH e ISPA). Os autores encontraram que no meio hipertônico contendo 

sorbitol, a solubilidade foi dobrada. Este estudo fortalece a hipótese de que a atividade 

específica da ErA esteja sendo aumentada pela maior solubilização da enzima. De 

outra forma, segundo o trabalho de AUTON et al. (2011), o sorbitol age estabilizando 

proteínas pelo aumento de energia livre tanto no estado nativo quanto no desnaturado. 

O mesmo mecanismo de ação é proposto pelos autores para a sacarose.  

No presente trabalho, o efeito da sacarose na atividade específica apresentou 

um comportamento não linear com dois picos nas concentrações de 15 e 60 mM (figura 

1D), os quais representam um aumento de, respectivamente, 21 ± 7% e 25 ± 9% neste 

parâmetro. Esse resultado é, aproximadamente, 15% menor que o encontrado com a 

ErA na presença de sorbitol. Se considerarmos que estes dois osmólitos ajam 

estabilizando a enzima da mesma forma, o aumento de energia livre provocado pela 

presença de sacarose seria menor que o causado pelo sorbitol.  

Outra possibilidade de mecanismo de ação da sacarose na atividade específica 

da ErA também está envolvida com a solubilidade da enzima. Os autores WU; TENG e 

LI (2016) estudaram a fibrilação da proteína Tau, a qual está relacionada com doenças 

neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Os resultados reportados por este 

estudo indicam que adição de sacarose inibiu a fibrilação da Tau de maneira 

concentração-dependente. Os autores propuseram que este efeito pode ocorrer devido 

à estabilização da Tau em seu estado nativo ao mesmo tempo em que desestabiliza a 

sua tendência de agregação pelo mecanismo do efeito osmofóbico. Este efeito se refere 

à habilidade dos osmólitos estabilizarem proteínas contra a desnaturação e a 

agregação pela interação desfavorável dessas moléculas com a cadeia peptídica, 

dificultando a exposição da mesma (BOLEN; BASKAKOV, 2001). Dessa forma, no 

presente trabalho, a sacarose pode estar favorecendo a solubilização da enzima, ao 

mesmo tempo em que a impede de expor sítios hidrofóbicos que estariam contribuindo 

para a agregação. 

Diferente dos resultados anteriores, a presença da glicina na solução da ErA 

apresentou um efeito negativo na atividade específica na faixa de concentração entre 

30 e 45 mM, e nas concentrações de 15 e 60 mM, a AE foi a mesma da ErA sem 

osmólito (figura 2C). Segundo PLATTS e FALCONER (2015) a glicina estabiliza 

proteínas quando está presente acima de 100 mM na solução, e diversos efeitos são 

encontrados abaixo desta concentração. Na concentração de 50 mM, os autores 
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encontraram, respectivamente, maior, discreto aumento e redução da estabilidade da 

proteína albumina de soro bovino, lisozima e mioglobina. O mesmo estudo sugere que 

a causa desses efeitos são as interações com o esqueleto peptídico da proteína em 

concentrações abaixo de 100 mM. A glicina tem a capacidade de interagir com a 

proteína tanto por grupos negativos quanto positivos, por ser um zwiitterion. Além disso, 

por ter pequenas dimensões não sofre impedimento estérico, podendo se ligar a 

diversas partes da proteína e sofrer diferentes torsões não permitidas em outros 

aminoácidos. O número potencial de sítios para que ocorram estas interações fracas 

varia de acordo com a forma e carga da proteína, o que explica os diferentes resultados 

encontrados com as três proteínas (PLATTS; FALCONER, 2015). No presente estudo, 

a ErA parece ter um comportamento semelhante ao da mioglobina, entretanto, por 

terem estruturas distintas, os efeitos observados abaixo de 100 mM podem ter diversas 

causas.   

Acima de 100 mM de glicina, a estabilização de proteínas pela glicina pode ser 

atribuída à competição pelas moléculas de água entre a proteína desnaturada e os 

cossolutos, sendo que a hidratação preferencial da proteína favorece sua estabilidade. 

Isto ocorre porque a proteína precisa competir pela água que está “presa” na camada 

de hidratação da glicina. Abaixo da concentração de 100 mM, este fenômeno não 

acontece porque há moléculas de água livre para hidratar a macromolécula. Portanto, 

seria a competição pela água ligada à glicina a causa da maior estabilidade da proteína 

(PLATTS; FALCONER, 2015). Dessa forma, esta pode ter sido a causa do efeito 

reduzido desse osmólito na atividade específica da ErA até 60 mM.  

Os osmólitos podem ser divididos em dois grupos: protetores e desnaturantes. 

Os primeiros favorecem a conformação da proteína nativa, como os citados acima, 

enquanto o segundo impulsiona o desdobramento da proteína (STREET; BOLEN; 

ROSE, 2006). Neste último grupo, encaixa-se a ureia. Este osmólito foi utilizado como 

um controle da reação neste ensaio. Como mostrado na figura 1E, a ureia não alterou 

a atividade específica na ErA quando presente na concentração de 15 mM. Entretanto, 

é observada uma queda de 20% na atividade específica na faixa de 15 a 30 mM, a qual 

é menos acentuada na faixa de 30 a 45 mM, e, então, mantém-se estável até 60 mM. 

O trabalho de SINGH, LAISHRAM RAJENDRAKUMAR et al. (2007) cita que a ureia é 

encontrada em compartimentos biológicos de alguns animais marinhos na faixa de 400 

a 600 mM e que esta faixa de concentração já é suficiente para desnaturar proteínas. 

Além disso, o estudo de MASHINO e FRIDOVICH (1987) encontrou que a ureia diminui 

a estabilidade térmica da catalase, sugerindo que esta molécula torna a estrutura 
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compacta de proteínas globulares menos rígida. Visto isso, sugere-se que a ErA não 

foi completamente desnaturada pela ureia por não ter sido utilizada uma concentração 

desse osmólito suficientemente elevada. 

Um dos mecanismos de ação aceitos para a ureia afirma que este osmólito 

desestabiliza proteínas pela sua interação favorável com o esqueleto peptídico 

(RAHMAN et al., 2015). Dessa forma, a redução da AE observada no presente trabalho 

pode ser atribuída a ligação desse osmólito a estrutura proteica, e é proporcional ao 

aumento de sua concentração. Entretanto, o efeito esperado, ou seja, que a ureia fosse 

um controle do experimento foi alcançado, confirmando a boa qualidade dos dados 

discutidos neste ensaio. 

 

 

5.2.3 Estabilidade da enzima na presença de osmólitos em função do tempo 

 

 

A atividade específica da ErA na presença ou ausência de osmólitos foi testada 

ao longo do tempo. A ErA foi incubada com os osmólitos glicina, arginina, sacarose e 

sorbitol 60 ou 90 mM imediatamente após a etapa da purificação em coluna PD-10, e 

avaliada nos tempos 2, 5, 15 e 30 dias por comparação da atividade específica relativa 

(AER). Para isso, a atividade da ErA na ausência de osmólito obtida no tempo de 2 dias 

após purificação foi considerada como 100% (tempo zero), e as demais foram 

calculadas com base nesse valor. 

As concentrações de osmólitos escolhidas para este ensaio foram baseadas 

no ensaio anterior e na literatura. No ensaio anterior, os melhores resultados foram 

obtidos na presença da concentração de 60 mM de osmólitos. Na literatura, são 

encontrados trabalhos que obtiveram diferentes efeitos de osmólitos em concentrações 

de 50 e 100 mM. O trabalho de PLATTS e FALCONER (2015) sobre a glicina e a 

arginina, discutido anteriormente, é um exemplo. A ureia não foi utilizada, pois já havia 

iniciado a desnaturação enzimática na concentração de 30 mM, não sendo adequada 

para o teste de estabilidade.  

A evolução da estabilidade da ErA na ausência de osmólitos no intervalo de 2 

a 30 dias pode ser visualizada na figura 3. Houve um decréscimo de 13,6 ± 3,8% na 
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AER no intervalo de tempo de 2 a 5 dias. No tempo de 15 dias, esta redução foi mais 

acentuada e chegou 37,6 ± 2,9%. Por fim, apenas 35,6 ± 2,5 % da AE foi mantida ao 

final de 30 dias de ensaio. 

 

 

Figura 3. Atividade específica relativa da ErA II na ausência ou presença de sorbitol, sacarose, glicina e 

arginina 60 (A) e 90 mM, (B) em função do tempo de incubação com os osmólitos (2 a 30 dias) a 37 °C. 

A atividade da ErA na ausência de osmólito obtida no tempo de 2 dias foi considerada 100% (tempo 

zero), sendo que as demais foram calculadas com base nesse valor a fim de verificar a estabilidade da 

enzima.  
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Como esperado, a ErA II na presença de glicina 60 ou 90 mM apresentou 

resultados distintos ao longo do tempo. A enzima imersa na solução de 60 mM e 90 

mM no tempo de 5 dias resultou em AER de, respectivamente, 61,7 ± 4,7% e 127,4 ± 

7,4 % quando comparada com a ErA II na ausência de osmólitos no tempo zero. No 

tempo de 15 dias, a AER também foi 2 vezes maior na presença da solução mais 

concentrada desse osmólito. Dessa forma, a solução com glicina 90 mM conservou a 

AER da ErA II por 15 dias, enquanto a solução de 60 mM não foi eficaz. Esse resultado 

está de acordo com os dados discutidos anteriormente sobre os efeitos da glicina em 

proteínas, pois, a concentração de 90 mM apresentou maior AER, como previsto na 

literatura. 

Já na presença de arginina 60 ou 90 mM, ErA II também mostrou resultados 

distintos, confirmando a importância da escolha da concentração do osmólito. A solução 

de ErA II com arginina 60 mM e 90 mM resultou em AER de, respectivamente, 143 ± 7 

% e 197,1 ± 16,5% no tempo de 2 dias em relação à enzima sem osmólito. Essa 

diferença entre as AERs foi mantida no tempo de 5 dias, entretanto após 15 dias de 

incubação, a conservação da AER foi a mesma nas duas soluções, aproximadamente, 

80%. 

As maiores AERs foram observadas na presença de arginina, 197,1 ± 16,5 %, 

e sorbitol, 170,8 ± 8,5 %, ambos na concentração de 90 mM e no tempo de dois dias. 

Também foi observado que o maior efeito dos osmólitos na AER foi no tempo de 2 dias. 

O estudo de RASHID; THAPLIYAL e CHAUDHURI (2017) cita o aumento da atividade 

específica da diidrofolato redutase humana na presença de osmólitos, mas não avalia 

este parâmetro ao longo do tempo. No trabalho de WAREPAM, MARINA e SINGH 

(2015), os osmólitos foram incubados pelo tempo de uma noite com a RNase- A e foi 

encontrado o aumento da AE enzimática na presença de TMAO, sarcosina, betaína e 

sorbitol. No presente trabalho, não foi observada diferença na AE no tempo de 1 dia 

(dados não mostrados). Dessa forma, sugere-se que há um tempo mínimo de interação 

entre os osmólitos e a enzima para que estas moléculas apresentem efeito na AE, e 

este tempo depende de cada enzima.   

Com exceção das soluções contendo glicina 60 ou 90 mM, todos os outros 

osmólitos conservaram, no mínimo, 80% da AER da ErA II por até 15 dias. Entretanto, 

apenas as soluções com sacarose ou sorbitol 90 mM mantiveram essa preservação por 
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30 dias, enquanto a enzima na ausência de osmólitos conservou apenas, cerca de 35% 

da atividade inicial no final do experimento. 

A solução de ErA II contendo sorbitol foi a que melhor preservou a enzima ao 

longo de 30 dias. O valor da AER foi 70% superior ao da enzima na ausência da 

molécula. O sorbitol, um poliol, estabiliza proteínas de maneira pH – dependente, 

agindo em valores de pH abaixo do fisiológico (SINGH, LAISHRAM R. et al., 2011). A 

RNase-A na presença do pH 2,0 é mais estável que no pH 5,5. Entretanto, o presente 

trabalho aponta que o poliol também age acima do pH fisiológico, no caso, o pH em 

que foi realizado o ensaio foi de 8,8.  

O estudo de COURTENAY et al. (2000) encontrou que na presença do melhor 

protetor proteico, no caso, a betaína, a hidratação da proteína do soro bovino 

apresentou 2,8 x 103 moléculas de água, valor que é, ligeiramente, menor que o 

encontrado na monocamada da proteína pura, 3,2 x 103 moléculas. Dessa forma, 

sugere-se que o sorbitol e a sacarose 90 mM estejam aumentando a camada de 

hidratação da ErA II melhor que os demais osmólitos testados e protegendo a estrutura 

da ErA II. 

A estabilidade da proteína por 30 dias na solução com sacarose ou sorbitol 90 

mM é importante para a área de biológicos tanto liofilizados como não-liofilizados. As 

proteínas não-liofilizadas costumam ser instáveis e a liofilização é aplicada para reduzir 

a degradação química durante o armazenamento (TASCHNER et al., 2001). Entretanto, 

este é um processo complexo, capaz de danificar as proteínas ou desestabilizar 

formulações (SOARES et al., 2013). Dentre os problemas que podem ocorrer durante 

a liofilização e desestabilizar proteínas, estão presentes: estresse devido à baixa 

temperatura, estresse de congelamento, mudança de pH, separação de fases e 

estresse de secagem (WANG, 2000). Aditivos podem ser incluídos à formulação a ser 

liofilizada a fim de conservar a proteína (ADAMS; RAMSAY, 1996). Açúcares são 

exemplos de crioprotetores utilizados para preservar a estrutura nativa da proteína 

(SOARES et al., 2013).  

No caso dos medicamentos liofilizados, os osmólitos agem como crioprotetores 

e são essenciais para a preservação da estrutura das moléculas durante esse processo 

(WARD et al., 1999; TWOMEY et al., 2015). A Erwinase™ é uma L- asparaginase 

liofilizada de E. chrysanthemi aprovada para uso pelo FDA. Na sua composição consta 

a presença do osmólito glicose monoidratada.  Dessa forma, a sacarose e o sorbitol 
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podem ser uma opção de osmólito para garantir a estabilidade do medicamento durante 

o processo de liofilização. 

Biológicos não-liofilizados também podem ser beneficiados por moléculas 

estabilizantes. O Anticorpo MMA 383 foi estudado para a imunização contra Lewis Y, 

um antígeno presente em alguns tipos de células cancerígenas. O resultado do estudo 

mostrou que a formulação liofilizada produziu taxa de resposta de apenas 10 a 20% 

após a imunização, enquanto que nos anticorpos não-liofilizados a taxa de respostas 

foi entre 80 e 100% (TASCHNER et al., 2001).  O teste de reatividade na pele mostrou 

que a preparação liofilizada da vacina xenogênica poliantigênica XVP foi mais 

imunogênica do que seu análogo não-liofilizado (SELEDTSOVA et al., 2016). No 

mercado, por exemplo, encontra-se o medicamento Privigen™, uma preparação líquida 

não-liofilizada de imunoglobulina G humana (IgG). O osmólito prolina consta como seu 

estabilizador. Esses exemplos mostram a importância de estudos de estabilizadores de 

biofármacos em preparações líquidas. 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADOS PROTEICOS 

 

 

A caracterização de agregados foi feita pela pelas técnicas de espalhamento 

de luz dinâmico (DLS) e análise de rastreamento de nanopartículas (NTA). Ambas são 

baseadas no movimento browniano das partículas, sendo métodos complementares 

(CHAN et al., 2017; REICHELT et al., 2017). 

O DLS é muito utilizado para medir o tamanho de partículas biológicas. 

Entretanto, é limitado, pois trabalha com apenas uma variável, sendo que distribuições 

multimodais e partículas de fundo prejudicam a resolução. Por outro lado, o NTA é um 

método que analisa tamanho e um grande número de partículas biológicas 

individualmente, sendo eficiente para quantificar partículas por tamanho e menos 

suscetível à influência e interferência de poucas partículas de tamanho grande (CHAN 

et al., 2017; REICHELT et al., 2017).  

         A quantificação da concentração de partículas pelo NTA é derivada da 

extrapolação do número de centros de espalhamento detectados no volume 



51 
 

visualizado. Informação sobre o tamanho individual das partículas é analisado pelo 

rastreamento da difusão de cada uma delas (GRUIA; PARUPUDI; POLOZOVA, 2015). 

É um método que vem sendo empregado para a análise de vacinas e proteínas 

terapêuticas, as quais podem formar partículas que impactam na qualidade do produto 

final  (GRUIA; PARUPUDI; POLOZOVA, 2015).  

Os ensaios de DLS e NTA foram realizados nas soluções de ErA II na ausência 

ou presença de sacarose, glicina, arginina e sorbitol 90 mM. Essas concentrações 

foram escolhidas por apresentarem maior capacidade de conservação da AER da ErA 

II.  

 

 

5.3.1 Caracterização de agregados por espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

 

 

As análises foram realizadas dois dias após a incubação com cada uma das 

soluções contendo o osmólito. A figura 4 mostra distribuições de tamanho da partícula 

pela intensidade obtida pela técnica do DLS. Em todas as amostras, é possível observar 

um pico na faixa de, aproximadamente, 8 nm, e vários picos entre 100 e 10000 nm.  
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Figura 4. Intensidade do espalhamento dinâmico de luz em relação ao diâmetro provável das partículas 

(nm) nas amostras de ErA II na ausência de osmólitos ou na presença de arginina ou glicina 90 mM (A) 

e sorbitol ou sacarose 90 mM (B) obtido após 2 dias de incubação com os osmólitos. 

O valor de DH de 7,9 ± 1,50 nm sugere que a ErA II não está agregada. O estudo 

de KURINOMARU e SHIRAKI (2015) encontrou o diâmetro hidrodinâmico de 10,8 ± 

0,06 nm para a EcA II, sendo que a literatura carece de dados deste tipo sobre a ErA 

II. Embora as enzimas sejam provenientes de micro-organismos diferentes, a massa 

molecular é muito semelhante (ambas têm, aproximadamente 140 kDa) (NARTA; 

KANWAR; AZMI, 2007; GERVAIS; FOOTE, 2014). Dessa forma é esperado que o DH 

seja muito próximo, o que foi confirmado no ensaio. 

Considerando o tamanho da partícula, a técnica do DLS foi essencial para 

confirmar a presença da ErA II nas amostras, pois a técnica de NTA não identifica 

partículas proteicas menores que 50 nm. Essas partículas apresentam baixo 

empalhamento de luz e sofrem interferência do espalhamento de partículas grandes, 

resultando em quantificação ineficiente (BAI et al., 2017). 
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A agregação é um fenômeno comum nas formulações de L- asparaginases  

(GERVAIS et al., 2014). Os picos entre 100 e 10.000 nm observados na figura 4 (A e 

B) podem corresponder à formação desses agregados enzimáticos. Entretanto, não se 

pode afirmar que estes estão em maior quantidade que a estrutura da uma única 

enzima (8 nm), visto que a intensidade de espalhamento de luz é proporcional a sexta 

potência do diâmetro da partícula (FILIPE; HAWE; JISKOOT, 2010). Dessa forma, as 

partículas registradas como mais intensas e que possuem, majoritariamente, diâmetro 

hidrodinâmico acima de 100 nm resultam em maior intensidade de espalhamento de 

luz. A fim de confirmar a proporção dos tamanhos de partículas existentes em cada 

amostra, também é exposto no presente trabalho a distribuição por volume (tabela 3).  

 

Tabela 3. Tamanho de partículas encontradas nas soluções de ErA II na presença ou 

ausência de sacarose ou sorbitol 90 mM considerando a distribuição por volume (%) 

Tamanho do 

pico (d.nm) 

Volume 

(%) 

ErA II 

Volume 

(%) 

ErA II + 

Gly 

Volume 

(%) 

ErA II + 

Sac. 

Volume 

(%) 

ErA II + 

Sorb. 

Volume 

(%) 

ErA II + 

Arg. 

3,7 ± 0,46 - 33,6  - - - 

7,9 ±1,50 99,9  66,3  99,9  99,9 99,9  

96,54 ± 19,76 - 0,0     

137,0 ± 27,53 - - 0,0  - - 

139,1 ± 25,39 - - - 0,0  - 

257,8 ± 50,65 - - - 0,0  - 

277,7 ± 102,1 - - - - 0,0  

401,2 ± 75,9 0,0  - - - - 

649,0 ± 175,3 - - 0,1  - - 

850,8 ± 236,2 - - - - 0,0  

881,5 ± 221,6 0,0  - - - - 

Nota: A distribuição por volume da ErA II foi estimada com auxílio do software Zetasizer Nano 7.12. 

 

A distribuição por volume considera a contribuição do volume de cada partícula 

em relação ao volume analisado pelo detector, sendo ideal para analisar a proporção 

de partículas em relação a cada DH observado. A tabela 3 mostra que os picos 

visualizados na figura 4 (A e B) são considerados ausentes na distribuição por volume. 
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Dessa forma, como a presença de agregados é rara nas amostras, representações 

estatísticas não seriam válidas para este método, como pode ser observado pelo alto 

desvio padrão encontrado para tamanhos médios acima de 90 nm. Além disso, a 

presença de agregados também é confirmada pelo alto valor do índice de polidispersão 

(PdI), o qual foi acima de 0,89 para todas as amostras. O valor de PdI entre 0,1 e 0,7 

indica a presença de partículas monodispersas, enquanto que um PdI > 0,7 sugere uma 

grande distribuição de tamanhos de partículas na solução, sendo que em sistemas 

biológicos raramente são observados PdI < 0,5  (STETEFELD; MCKENNA; PATEL, 

2016). Por isso, o ensaio DLS foi considerado apenas para uma análise qualitativa das 

amostras.  

A predominância de partículas de ErA II em, provavelmente, sua forma nativa foi 

confirmada pela análise de distribuição por volume tanto nas amostras de ErA II na 

ausência de osmólitos como nas que continham essas moléculas. A contribuição do 

volume ocupado por partículas proteicas não agregadas (7,9 nm) é de, 

aproximadamente, 99% nas amostras com sacarose, sorbitol ou arginina 90 mM ou 

somente a ErA II imersa em tampão. Dessa forma, esse resultado confirma que a 

produção do biofármaco L- Asparaginase até a etapa de purificação em coluna PD-10 

é eficaz.  

A amostra contendo a ErA II com glicina 90 mM apresentou resultado diferente 

das demais, visto que a proteína na forma de tetrâmero corresponde a, 

aproximadamente 66,3% do material analisado. A figura 4 confirma a presença de dois 

picos próximos na região da proteína tetramérica. Entretanto, não é possível afirmar 

que o outro pico corresponda a 3,7 nm como determinado na tabela 3. Esse valor não 

pode ser confirmado porque a capacidade de resolução do aparelho é para amostras 

com tamanhos que apresentem uma diferença de tamanho de pelo menos 3 vezes. 

Neste caso, sugere-se que esteja ocorrendo a degradação da proteína, e que estruturas 

menores, como monômeros e dímeros, estejam sendo formadas.  

Apesar da presença de estruturas possivelmente menores que a quaternária 

estarem presentes na amostra com glicina, a atividade específica da enzima na 

presença e ausência deste osmólito foi a mesma. Portanto, a presença de partículas 

menores que a ErA II tetramérica pode ter sido apenas aparente. O estudo de LORBER 

et al. (2012) cita que o tamanho de partículas no DLS parece diminuir como 

consequência de interações repulsivas, o que pode ocorrer com algumas biomoléculas 

em determinadas concentrações proteicas e também na presença de alguns 
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compostos. Este fenômeno foi observado em soluções diluídas de complexo de 

ribonucleoproteína. Como no presente trabalho, apenas na solução de glicina 90 mM 

foi observada o menor tamanho de partícula, sugere-se que a glicina esteja causando 

algum grau de repulsão entre as partículas proteicas. 

A realização do DLS mostrou que os osmólitos sacarose, sorbitol e arginina na 

concentração 90 mM preservaram a estrutura da molécula no tempo de dois dias. No 

trabalho de DASGUPTA e KISHORE (2017), foi avaliada a fibrilação / agregação da 

proteína albumina de soro bovino (bovine serum protein - BSA) na presença de 

hidroxiprolina, sorbitol, sarcosina 1 M em relação à proteína sem osmólitos. Os autores 

conseguiram observar a evolução da agregação partindo de uma solução proteica 

monodispersa por DLS. No presente trabalho, a polidispersão era uma característica 

da amostra, o que dificultou a leitura do ensaio. Dessa forma, este ensaio é analisado 

em conjunto com os resultados quantitativos do NTA (item 5.3.2), visto que ambas são 

complementares. 

 

 

5.3.2 Caracterização de agregados por análise de rastreamento de nanopartículas 

(NTA) 

 

 

Inicialmente, o ensaio do NTA foi realizado no tempo de 2 dias após a 

incubação com cada osmólito. Entretanto, o número de moléculas foi inferior ao 

necessário para a análise estatística do aparelho. O intervalo analisado foi de 0 a 1000 

nm, reiterando que as partículas proteicas abaixo de 50 nm não são avaliadas com 

precisão pelo aparelho. Dessa forma, a ausência de partículas confirma os dados 

expostos pelo método do DLS, indicando a baixa quantidade de agregados nas 

amostras recém - purificadas. 

Para que a análise seja estatisticamente significante, o número de partículas 

das amostras submetidas ao NTA deve exceder 1,0 x 107 partículas/ mL, e, 

preferencialmente, estar no intervalo de 1,0 x 107 a 1,0 x 109 partículas / mL. 

Concentrações superiores a 5,0 x 109 / mL são indesejadas, pois podem resultar na 

interpretação equivocada dos dados devido à proximidade das partículas (BAI et al., 
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2017). Dessa forma, o tempo utilizado para a geração de dados foi de 10 dias após a 

incubação com os osmólitos. 

O resultado do teste de NTA mostrou que todas as amostras analisadas 

apresentaram o número adequado de partículas no tempo de 10 dias após a incubação 

com os osmólitos, como pode ser visto na figura 5. Considerando os resultados 

expostos nos itens previamente discutidos e a análise da figura 5, sugere-se que as 

amostras de ErA II na ausência ou presença de osmólitos iniciem o processo de 

agregação de forma mais acentuada no intervalo de 2 a 10 dias, o que pode estar 

relacionado com a redução na atividade específica encontrada no ensaio de 

estabilidade enzimática (item 5.2.3).  

 

Figura 5. Perfil de agregados encontrados nas amostras de ErA II na ausência de osmólitos (A), tampão 

fosfato de potássio 20 mM pH 7,4 sem enzima (B), ErA II na presença de glicina (C), arginina (D), 

sacarose (E) ou sorbitol (F) 90 mM obtidos pela técnica do rastreamento de nanopartículas. O item (1) 

refere-se ao número total de partículas quantificadas pela técnica para cada amostra, e o item (2) refere-

se ao tamanho médio de partículas encontradas em metade da amostra (D50). 



57 
 

 

A análise da figura 5 mostra que o número total de partículas / mL em todas as 

amostras foi muito semelhante à da ErA II na ausência de osmólitos (7,37 x 108 ± 6,03 

x 107), com exceção da amostra com a enzima na presença de glicina 90 mM (1,04 x 

109 ± 6,31 x 107). Entretanto, a ErA II apresentou perfis de agregação diferentes na 

presença de cada osmólito, como pode ser observado em cada uma das imagens da 

figura 5. Considerando que este ensaio mediu apenas partículas proteicas entre 50 e 

1000 nm, este resultado mostra que, de fato, os osmólitos interferem no padrão de 

agregação da ErA II. 

              A ErA II apresentou partículas no intervalo de 0 a 400 nm (figura 5 A), e o D50, 

valor que indica o tamanho de partículas em metade da amostra, de 142,9 ± 4,7 nm . A 

fim de eliminar erros, essa variação foi comparada com a encontrada no tampão fosfato 

de potássio. De acordo com as figuras 5 A e 5 B, o intervalo de partículas no tampão 

fosfato de potássio variou de 0 a 200 nm, e o valor encontrado para o D50 foi de 119 ± 

7,2 nm. Além disso, a concentração total de partículas na amostra com tampão e de 

tampão contendo ErA II foi de, aproximadamente, 2,68 x 108 e 7,37 x 108 partículas / 

mL . Apesar da concentração de moléculas na solução tampão ser inferior a solução 

contendo a ErA II, a presença de picos na figura 5B indica a presença de agregados 

em sua composição. 

O tampão fosfato é utilizado em diversos estudos com a ErA II (MOOLA et al., 

1994; KOTZIA; LABROU, 2007; GERVAIS et al., 2014). Entretanto, esses autores não 

relacionam o processo de agregação enzimática a este tampão. O trabalho de 

KURNIAWAN et al. (2017) relaciona a automontagem da proteína fibrina com o tipo de 

tampão na amostra, e cita que o tampão HEPES é bioquimicamente mais inerte que o 

Tris e o fosfato. Dessa forma, os componentes do tampão podem estar se agregando 

e também induzindo a agregação da ErA II. 

Na solução de ErA II contendo arginina (figura 5 D), foi encontrado grande 

quantidade de agregados, principalmente, na faixa de 300 a 500 nm. O maior pico 

encontrado neste intervalo corresponde a concentração de moléculas de, 

aproximadamente, de 5 x 106 partículas / mL, enquanto que nas demais amostras acima 

de 300 nm a concentração de partículas é muito baixa, sendo menor que a metade 

desse valor, e acima de 400 nm, é, praticamente, nula. Como já discutido anteriormente 

(item 5.2.2), a arginina pode agir como um estabilizante ou desnaturante. Esta última 

condição foi encontrada acima de 100 mM no estudo PLATTS e FALCONER (2015), e 
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pode ser a causa da presença de agregados de alto peso molecular no presente 

trabalho, visto que foi utilizada a concentração de 90 mM de arginina no ensaio de NTA.  

A solução de ErA II na presença de glicina (figura 5 C) foi a que apresentou o 

maior número total de partículas / mL (1,04 x 109 ± 6,31 x 107) e a maior concentração 

de agregados na faixa de 100 a 200 nm (acima de 1,0 x 107 partículas / mL). Observa-

se também um pico em 300 nm maior que 2,5 x 106 partículas / mL, o qual logo decai 

ao ultrapassar este tamanho. 

O maior número de partículas na solução de ErA II com glicina pode estar 

relacionado com a presença de estruturas inferiores a 8 nM detectadas no teste do 

DLS, as quais já indicavam algum tipo de alteração nesta amostra no tempo de 2 dias 

de incubação com o osmólito.  

Na literatura são encontrados diversos estudos citando o efeito de glicina em 

proteínas. O retardamento na formação de corpos de inclusão e o aumento da eficiência 

na produção extracelular de proteínas são alguns exemplos dos efeitos encontrados 

em meios de cultura suplementados com glicina (ZAMANI; NEZAFAT; GHASEMI, 

2016). De outra forma, o estudo de SU et al. (2013) mostrou que  a glicina age 

seletivamente acelerando a clivagem da L- asparaginase humana 3 tanto in vitro quanto 

em células humanas. Além disso, mostrou que outros aminoácidos como a alanina, 

serina e arginina não tem o mesmo efeito, não sendo capazes de promover a 

autoproteólise da enzima. No estudo de LIAO et al. (2017), foram investigados os 

efeitos dos osmólitos TMAO, betaína e glicina no colapso hidrofóbico do peptídeo 

semelhante à elastina (ELP – Elastin like polypeptide). Os autores mediram a habilidade 

desses três osmólitos em estabilizar o estado colapsado do biopolímero e encontraram 

que a glicina e a betaína foram o mais e o menos efetivo, respectivamente.  

Ao fazer a correlação do resultado dos ensaios NTA e atividade específica da 

ErA II na presença de glicina 90 mM, é observada uma redução na atividade específica 

de, aproximadamente, 38,5 % no tempo 2 a 15 dias, sendo semelhante à da enzima na 

ausência de osmólitos neste período, 43%. Esta redução indica que a glicina não está 

protegendo a ErA II da desnaturação, podendo estar induzindo este estado, 

estabilizando-o, ou não apresentando nenhum efeito na estabilização do estado nativo 

da ErA II. 

Apesar da possível relação da glicina com a degradação do biofármaco, 48,6 mg 

desse osmólito está presente na formulação da Kidrolase™ (EUSA Pharma SAS), EcA 

II disponível no mercado. Considerando a recomendação do fabricante de diluir em 2,5 
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mL de água para injeção, a concentração utilizada é de 250 mM, superior a utilizada no 

presente trabalho (90 mM).  Apesar de semelhantes, a ErA II e a EcA II apresentam 

diferenças como número de aminoácidos em cada subunidade (a ErA II apresenta um 

aminoácido a mais que a enzima de EcA II) (KHUSHOO et al., 2004; GERVAIS; 

FOOTE, 2014) e ponto isoelétrico (5,66 e 8,6 para, respectivamente, para a EcA II e A 

ErA II) (GERVAIS; FOOTE, 2014) (http://web.expasy.org/). Dessa forma, sugere-se que 

o efeito protetor ou não do osmólito depende do biofármaco utilizado e também da 

concentração utilizada. 

Ao analisar a figura 5, é possível verificar que os melhores resultados foram 

obtidos para a enzima na presença de sacarose ou sorbitol 90 mM.  A ErA II com sorbitol 

apresenta um perfil de agregados semelhante ao da enzima na ausência de osmólitos 

na região de 100 a 200 nm. Entretanto, na faixa de 200 a 300 nm, o número de 

agregados na solução com sorbitol é menor que 2,5 x 106, enquanto na solução da ErA 

II sem o osmólito é mais que dobro deste valor. Este resultado mostra que o sorbitol 

parece proteger a ErA II da formação de agregados maiores que 200 nm. 

 A sacorose também parece proteger a ErA II da formação de agregados. Na 

faixa de 100 a 200 nm, o pico mais alto de agregados tem, aproximadamente, 5 x 106 

e 1,0 x 107 partículas / mL na presença de, respectivamente, ErA II (figura 5 A), e ErA 

II com sacarose (figura 5 E). 

A sacarose e o sorbitol são moléculas que pertencem às classes de carboidratos 

e polióis, os quais são solutos não iônicos, e, apresentam alto número de ligações de 

hidrogênio e grupos hidroxilas. No caso dos carboidratos, é sugerido que a posição dos 

seus grupos hidroxilas equatoriais afeta a camada de hidratação proteica (EDELMAN 

et al., 2015). O mecanismo de ação dos osmólitos não está claro, mas sabe-se que 

esta camada de hidratação é importante para o efeito protetor dos osmólitos. O trabalho 

de Timasheff e outros encontrou que os osmólitos promovem a hidratação da proteína 

(ARAKAWA, T.; TIMASHEFF, 1985; SILVERS; MYERS, 2013).  

O aumento na camada de hidratação proteica também é citado no estudo de 

BAEK et al. (2017). Os autores encontraram expansão no raio hidrodinâmico de um 

anticorpo monoclonal com o aumento da concentração de sacarose, e sugeriram que 

isso pode ser devido ao aumento da camada de hidratação da proteína. De forma 

similar, a proteína recombinante diidrofolato humano redutase apresenta alta tendência 

de agregação, mas sua solubilidade aumentou 2,8 vezes na presença de sorbitol 

(RASHID; THAPLIYAL; CHAUDHURI, 2017). 
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O estudo de KIM; KREBS e TROUT (2017) utilizou a simulação de dinâmica 

molecular para avaliar a interação de excipientes na formulação de três anticorpos 

monoclonais. Dentre os excipientes testados, estavam a sacarose e o sorbitol. Os 

resultados mostraram que estes dois excipientes apresentaram coeficiente de interação 

negativa, ou seja, promoveram a hidratação proteica. Dessa forma, o aumento na 

atividade específica da ErA II na presença de sacarose ou sorbitol pode estar 

relacionado com a redução na quantidade de agregados de diversos tamanhos 

moleculares e com o aumento da camada de hidratação proteica.  

A literatura referencia o papel de osmólitos como estabilizadores e redutores da 

agregação proteica (CHI et al., 2012; INAYATHULLAH; RAJADAS, 2016). No presente 

trabalho, este efeito foi melhor observado na ErA II presença de sorbitol ou sacarose 

90 mM. Entretanto, a glicina e a arginina não parecem ter agido da mesma forma, e 

pareceram induzir a formação de agregados. Visto isso, as reações imunogênicas 

resultantes da agregação enzimática podem não estar ligadas somente à enzima, mas 

também aos adjuvantes da formulação e podem ser intensificadas pelo efeito causado 

na enzima devido ao tipo de osmólito escolhido para compor o medicamento. 

 

 

5.4 EFEITO DOS OSMÓLITOS NA CINÉTICA ENZIMÁTICA 

 

 

A cinética enzimática foi realizada com a ErA II na ausência de osmólitos ou na 

presença após pré-incubação por 48 horas com sacarose ou sorbitol 90 mM. Estes 

osmólitos foram escolhidos dentre os demais por resultarem em um conjunto de 

características mais desejáveis como maior atividade específica, maior estabilidade da 

enzima ao longo do tempo e menor presença de agregados (itens 5.2.3 e 5.3.2).  Os 

resultados encontrados podem ser visualizados na figura 6 e tabela 4. 
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Figura 6. Caracterização cinética da ErA na ausência ( ● ) ou presença de sacarose (▲) ou sorbitol ( ■ ) 

90 mM pelo método espectrofotométrico  que mede a oxidação do NADH à NAD+ pela GDH para a 

síntese de glutamato. A hidrólise da asparagina libera amônia, que na presença de α-cetoglutarato e 

GDH, resulta em glutamato. O perfil cinético michaeliano foi encontrado em todas as condições. Ensaio 

realizado em triplicata. Os valores de R2, indicando a adequação dos dados experimentais ao modelo 

michaeliano, foram: ErA II 0,96; ErA II + Sorb. 0,97 e ErA II + Sac. 0,95.  

 

 

Tabela 4. Parâmetros cinéticos da ErA II na ausência ou presença de sacarose ou 

sorbitol 90 mM 

Amostra KM (mM) kcat (s-1) Vmáx. 

(M.s-1) 

kcat / KM  

(M-1.s-1)1 

ErA II 0,282 ± 

0,032 

1,74 ± 0,05 8,68 x 10-08 ± 2,3 x 10-09 6,2 x 103 

ErA II + Sorb.  0,304 ± 

0,033 

1,93 ± 0,05 9,64 x 10-08 ± 2,4 x 10-09
 6,3 x 103 

ErA II + Sac.  0,332 ± 

0,052 

2,08 ± 0,08 10,4 x 10-08 

± 3,8 x 10-09 

6,3 x 103 

 

1 O valor de kcat / KM refere-se à eficiência catalítica da enzima. 

Notas: O programa GraphPad Prism 5.0 foi utilizado para calcular os parâmetros cinéticos por análise de 

regressão não-linear dos dados experimentais. Os valores de R2, indicando a adequação das amostras 

ao modelo Michaeliano, foram de, 0,96; 0,97 e 0,95, para as amostras de, respectivamente, ErA II sem 

osmólitos, ErA II com sorbitol (90 mM), e ErA II com Sacarose (90 mM).  
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Pela análise da figura 6 e da tabela 4, verifica-se que a ErA II apresenta o perfil 

michaeliano, visto que o coeficiente de determinação, R2, apresenta valor superior a 

0,95 em todos os ensaios cinéticos.  Este perfil cinético está de acordo com os trabalhos 

de GERVAIS e FOOTE (2014), KOTZIA e LABROU (2007) e SCHALK et al. (2014). 

O efeito dos osmólitos nos parâmetros cinéticos da ErA II pode ser visto na 

figura 6. Verifica-se que a velocidade máxima da reação é influenciada por essas 

moléculas, as quais alteraram a velocidade de acordo com seguinte ordem 

decrescente: sacarose > sorbitol > ErA II. Dessa forma, a ErA II apresentou consumo 

de substrato mais rápido na presença dos osmólitos. 

Diferente do resultado de velocidade máxima, o KM da enzima nas três situações 

testadas permanece constante como pode ser visto na tabela 4, indicando que não há 

mudança da afinidade da ErA II pelo substrato. Da mesma forma, a eficiência catalítica 

(kcat / KM) da enzima na presença ou ausência de osmólitos não variou neste ensaio. 

Entretanto, o kcat foi maior nas amostras com osmólitos, sendo de, respectivamente, 

1,74 ± 0,05, 1,93 ± 0,05 e 2,08 ± 0,08 s-1 para a ErA II na ausência de osmólito, e na 

presença de sorbitol e sacarose. 

Considerando os resultados descritos acima, a ErA II gera maior quantidade de 

produtos por tempo de reação na presença de osmólitos. Diversos estudos da literatura 

confirmam a influência dessas moléculas nos parâmetros cinéticos (GULOTTA et al., 

2007; OLSEN; RAMLØV; WESTH, 2007). Entretanto, como esses parâmetros são 

compostos por múltiplas constantes é difícil determinar quais e como os eventos 

elementares estão sendo afetados pelos osmólitos. Geralmente, sais e o osmólito 

orgânico ureia aumentam o KM de enzimas, enquanto osmólitos protetores, como o 

TMAO, reduzem este parâmetro (GULOTTA et al., 2007). Por outro lado, o estudo de 

OLSEN; RAMLØV e WESTH (2007) mostrou que o TMAO aumentou tanto o KM quanto 

o Vmáx. da hexoquinase, enquanto o glicerol reduziu os dois parâmetros. 

O estudo de SHARMA e SINGH (2017) com o redobramento da ribonuclease – 

A mostrou que polióis não só induziram a formação da estrutura terciária proteica, bem 

como aumentaram a sua eficiência catalítica quando comparado com o redobramento 

na ausência desses osmólitos. Portanto, os efeitos dessas moléculas nos parâmetros 

cinéticos parecem ser específicos para cada tipo de proteína estudada. 

Apesar das variações nos parâmetros cinéticos encontradas no presente 

trabalho, pelo resultado obtido nos testes de atividade específica e estabilidade (itens 

5.2.2 5.2.3), esperava-se um maior efeito dos osmólitos nos parâmetros cinéticos da 
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ErA II. Essa diferença entre os valores encontrados podem ter relação como o tipo de 

teste feito em cada um dos ensaios. 

A cinética foi realizada pelo método espectrofotométrico acoplado à GDH que 

quantifica o NADH oxidado (SCHALK et al., 2014). O NADH é uma coenzima importante 

que apresenta ação catalítica em mais de 300 processos enzimáticos (BARTHUS; 

MAZO; POPPI, 2005). Na reação cinética, o NADH é oxidado para NAD+ com a perda 

de dois elétrons, e este último é quantificado no ensaio. A GDH oxida uma molécula de 

NADH para sintetizar glutamato, a partir de uma molécula de α- cetoglutarato e uma de 

amônia. Esta última provém da hidrólise da L- asparagina pela ErA II (BALCÃO et al., 

2001). 

 A atividade específica (item 5.2.2) foi feita pela técnica que utiliza o reagente 

de Nessler. Este reagente é uma solução alcalina de tetraiodo mercurato de potássio 

(K2[HgI4]), e sua reação com a amônia proveniente da hidrólise da asparagina à 

aspartato resulta na formação de uma coloração amarela com absorbância em 440 nm 

(KHUSHOO et al., 2004; SANTOS; AFONSO, 2012; VIDYA; USHASREE; PANDEY, 

2014).  Visto que as duas técnicas apresentam metodologias distintas, o método pelo 

ensaio acoplado à GDH, utilizado na cinética, também foi utilizado para medir a AE da 

ErA II na presença de sorbitol e sacarose 90 mM, a fim de complementar a interpretação 

de resultados. 

O resultado da AE mostrou um aumento de 9,2 ± 1,2% e 12 ± 3,1% % (figura 7) 

na atividade específica da enzima na presença de, respectivamente, sacarose e sorbitol 

no tempo de 48 horas de incubação pelo ensaio acoplado à GDH. Esse valor difere do 

encontrado no ensaio realizado pelo método de Nessler, o qual apresentou um aumento 

de, aproximadamente, 53 e 70% na AE da ErA II para, respectivamente, sacarose e 

sorbitol.  
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Figura 7. Atividade Específica Relativa da ErA II na ausência ou presença de sacarose ou sorbitol 90 mM 

obtida pela técnica de ensaio acoplado à GDH após 2 dias de incubação com os osmólitos. Esta técnica 

consiste na detecção da oxidação de NADH à NAD+ pela GDH, da qual é cofator, ao longo da reação 

enzimática, como já descrito neste trabalho. 

 

Uma possibilidade do efeito reduzido de osmólitos na AE na técnica de reação 

acoplada à GDH pode ser devido à presença de duas enzimas neste ensaio: a própria 

glutamato desidrogenase e a L- asparaginase.  

O efeito de osmólitos, dentre estes a betaína e a ureia, nos parâmetros cinéticos 

da enzima hexoquinase antes e após a adição de outra proteína, a BSA, foi estuda por 

OLSEN; RAMLØV e WESTH (2007). A betaína aumentou o Vmáx. e o KM da enzima. 

Entretanto, o efeito da betaína no Vmáx. foi reduzido após a adição de BSA. A ureia, um 

desnaturante, aumentou significativamente o Vmáx e o KM da hexoquinase. Na presença 

da enzima e de BSA, o efeito da ureia no Vmáx não foi significativo, mas o KM aumentou 

com o acréscimo da proteína. Dessa forma, o comportamento dos osmólitos no ensaio 

acoplado à GDH pode ter sido alterado pela presença de mais uma enzima quando 

comparado com a técnica de Nessler. Assim, sugere-se que a ação dos osmólitos é 

dependente da quantidade e diversidade proteica. O tipo de alteração dos parâmetros 

cinéticos também parece estar relacionado com o tipo de osmólito, visto que o Vmáx. e 

o kcat  apresentaram valores maiores na presença de sacarose que na presença de 

sorbitol. Dessa forma, a escolha do osmólito e sua concentração em relação à 
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quantidade proteica são essenciais para o alcance das propriedades desejadas em um 

biofármaco. 

Por fim, diante dos problemas envolvendo a redução do fornecimento do 

medicamento L- asparaginase no Brasil, este trabalho traz um avanço na produção 

deste biológico no país, descrevendo técnicas e sugerindo a inclusão de adjuvantes na 

formulação que poderão aumentar a qualidade deste biofármaco. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A sacarose e o sorbitol 90 mM foram os osmólitos que apresentaram os 

melhores efeitos na ErA II. Diferente dos demais osmólitos, não induziram a produção 

de agregados de alto peso molecular, aumentaram a AE e a preservaram por 30 dias. 

Este resultado pode auxiliar na melhoria de biofármacos, principalmente, ao evidenciar 

que determinadas concentrações de osmólitos, como a glicina, podem aumentar a 

produção de agregados, e possivelmente, agravar as reações imunogênicas em 

pacientes. 
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O presente trabalho caracterizou a influência positiva da sacarose e do sorbitol 

na atividade específica, cinética e propriedade de agregação da ErA II. Além dessas, 

outras vantagens dos osmólitos como aumento da temperatura de desnaturação de 

enzimas, a estabilidade de biomoléculas frente à liofilização e o auxílio para o 

redobramento de proteínas desnaturadas podem ser exploradas em trabalhos futuros.  

Além dos ensaios citados acima, seria importante a realização do teste do efeito 

da ErA II com sacarose ou sorbitol em células leucêmicas in vitro e in vivo em modelos 

animais. Esses ensaios poderão responder se a atividade específica da enzima 

também é aumentada em nível celular, o que poderá implicar na redução da dose do 

medicamento aplicada no paciente, além de informar sobre a resposta imunogênica 

provocada no organismo vivo na presença desses osmólitos. 

Outra perspectiva futura é testar a expressão de proteínas na presença de 

osmólitos. Durante a expressão proteica, é comum encontrar a formação de corpos de 

inclusão e a expressão de enzimas com baixa atividade específica. A adição de 

osmólitos nessa fase da produção proteica poderia eliminar essas dificuldades. 

O efeito sinérgico dos osmólitos sacarose e sorbitol também pode ser testado. 

O uso de mais de um osmólito pode potencializar os seus efeitos e beneficiar a 

produção de biomoléculas e biofármacos. 

O leque de opções de osmólitos é imenso, e outras moléculas, como a trealose 

e TMAO, bastante citadas na literatura, podem ser exploradas. Por fim, o uso dessas 

moléculas possibilitará não só a produção de proteínas mais estáveis, mas também a 

produção biofármacos que possam ser aplicados em menores doses e, 

consequentemente, reduzam as reações imunogênicas de pacientes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – PARECER DA COMISSÃO INTERNA DE BIOSSEGURANÇA 
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ANEXO B – ACEITE SOBRE MUDANÇA DE TÍTULO DO PROJETO 

 

 



78 
 

ANEXO C- FICHA DO ALUNO 

 

 

 



79 
 

ANEXO C – FICHA DO ALUNO (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO D- ARTIGO PUBLICADO 1
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ANEXO E – ARTIGO PUBLICADO 2 
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ANEXO G – ARTIGO EM FASE DE FINALIZAÇÃO PELOS AUTORES 

(AINDA NÃO PUBLICADO – APENAS PRIMEIRA PÁGINA) 

 


