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RESUMO: O antígeno 503, uma proteína encontrada na forma amastigota de Leishmania i. 

chagasi, possui potencial para utilização em vacinas e testes para diagnóstico específico da 

leishmaniose visceral. No entanto, um problema intrínseco à purificação de proteínas expressas 

em E. coli é a presença de endotoxinas (LPS), componente da parede celular de bactérias gram-

negativas, que provoca resposta imune quando em contato com células de defesa humana. Os 

sistemas aquosos bifásicos (SABs) vêm sendo utilizados na purificação de biomoléculas por 

apresentar vantagens como eliminar a etapa de clarificação, concentrar e purificar a molécula 

alvo e, no presente estudo, efetuar a remoção parcial do LPS, durante o protocolo de 

purificação. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os SABs baseados em polietilenoglicol 

(PEG 1500) e etanol com sais (fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) e sulfato de amônio 

((NH4)2SO4)) e acetonitrila com glicose na recuperação e purificação parcial do antígeno 503 

de Leishmania i. chagasi expresso em E. coli M15 com remoção simultânea de LPS. 

Inicialmente, foram obtidas as curvas binodais, pelo método de titulação por ponto de nuvem a 

temperatura ambiente (25 ± 2 ºC) a fim de determinar as concentrações de trabalho dos 

componentes dos sistemas avaliados. Esses dados experimentais também foram usados para os 

cálculos dos parâmetros da equação proposta por Merchuk, e obtenção do comprimento das 

linhas de amarração – tie lines length (TTL). Definindo-se a composição dos sistemas, aplicou-

se 20% de homogeneizado celular de E. coli nos SABs, observou-se que o sistema que mais 

favoreceu a recuperação e concentração do antígeno 503 foi o constituído por PEG 1500 e 

K2HPO4, atingindo um fator de purificação de 1,55 e percentual de recuperação de 116,96% na 

fase de topo, nas condições de 30% de PEG 1500 e 10% de sal (m/m). A remoção de LPS foi 

promissora para todos os sistemas avaliados, se mantendo acima de 90,0%. O ensaio que 

apresentou melhor purificação também se destacou na remoção desse contaminante, atingindo 

99,90% de LPS removido.  Deste modo, os SABs podem ser empregados como etapa 

precedente à cromatografia para remoção de elevadas concentrações de LPS e aumentar o grau 

de pureza de proteínas recombinantes expressas em E. coli. 

Palavras-chave: Leishmaniose, SDFA, endotoxina, sugaring-out. 
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Abstract 

The antigen 503, a protein found in the amastigote phase of Leishmania i. chagasi, can integrate 

vaccines and specific diagnosis assays for visceral leishmaniasis (VL). However, a problem on 

the purification of proteins expressed in E. coli is the presence of endotoxins (LPS), natural 

compound of gram-negative bacterial expression systems, which triggers immune response in 

human body and interacts with the proteins impairing possible chromatography steps. To solve 

this problem, Aqueous Two-phase Systems (ATPS) can be employed with the advantages of 

eliminate clarification steps on the whole process, indeed it also concentrates the molecule of 

interest and reduces the concentration of LPS, preparing the product for a more efficient 

adsorption in the following steps. Thus, the present work aimed evaluate ATPS based on 

Polyethylene glycol (PEG 1500) /Salt, Ethanol/Salt (K2HPO4 and (NH4)2SO4) and 

Acetonitrile/Dextrose on the partial purification of antigen 503 expressed in recombinant E. 

coli M15 and simultaneous removal of LPS. For that, firstly, binodal curves of these systems 

were constructed by cloud point titration method at room temperature (25 ± 2 ºC) in order to 

determine the concentrations of each evaluated system. The parameters of the equation 

purposed by Merchuk were calculated by these experimental data and the Tie-Line Lengths 

(TLL) were obtained. When 20% of cell homogenate from E. coli was applied, the system 

which exhibited the best results was 30% PEG 1500 and 10% K2HPO4 (m/m) achieving 

116,96% of recuperation and 1,55 of purification factor (assay P3). The removal of endotoxins 

was promising for all the systems evaluated, as it was kept above 90,0%. The assay P3 also 

stood out for the LPS removal, being able to remove 99,90%. Thus, ATPS can be a precedent 

step to the chromatography for the removal of high LPS concentration and grow the purity of 

recombinant proteins from E. coli. 
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1. Introdução 

Este capítulo tratará sobre os aspectos introdutórios desta dissertação, 

contextualizando a importância do estudo realizado. 

 

Leishmaniose é um termo associado a diversas manifestações clínicas causadas pelo 

parasita do gênero Leishmania. Ela pode ser manifestada em seu hospedeiro mamífero de forma 

cutânea, muco-cutânea e visceral, sendo esta última a sua forma mais severa e fatal, caso não 

tratada (MARTINS et al., 2006). A leishmaniose visceral (LV), também conhecida como 

calazar, relacionada aos protozoários Leishmania infantum chagasi e Leishmania donovani, é 

reconhecida como a segunda doença parasitária que causa mais mortes no mundo, abaixo 

apenas da malária (HUDSPETH et al., 2016; MARTINS et al., 2006).  

 Estima-se em 1,3 milhão de novos casos e que ocorram de 20 a 30 mil mortes 

anualmente pela doença (WHO, 2016). Em países como Índia, Sudão, Bangladesh e Brasil, a 

doença é considerada endêmica e juntos, estes países, somaram 90% dos casos de leishmaniose 

visceral do mundo em 2014 (DRUZIAN et al., 2015). 

 É válido destacar que a tecnologia do DNA recombinante, utilizada desde a década de 

1970, tem possibilitado avanços significativos no campo da biotecnologia como a produção de 

proteínas heterólogas em microrganismos recombinantes e, consequentemente, viabilizado a 

produção de inúmeras vacinas e biofármacos (GLASSCOCK; LUCKS; DELISA, 2016). No 

caso da leishmaniose, não há vacina para uso em humanos e os medicamentos disponíveis são 

tóxicos e de elevado custo, além disso, os índices de resistência a esses tratamentos vêm 

crescendo, principalmente na Índia (MOORE; LOCKWOOD, 2010). Escherichia coli é a 

bactéria mais utilizada como hospedeiro na expressão de proteínas recombinantes, pois há uma 

grande quantidade de informação genética disponível na literatura (VAZ et al., 2011). Além 

disso, podem ser listadas outras vantagens associadas ao seu uso como facilidade de 

manipulação, ampliação de escala e elevada expressão em meios de cultivo de baixo custo 

(HUANG; LIN; YANG, 2012). 

 Normalmente, as proteínas heterólogas expressas em E. coli são armazenadas no 

citoplasma, devido as suas deficiências no sistema excretor. No entanto, existem casos 

documentados em que as proteínas são encontradas no espaço periplasmático e no meio 

extracelular (VAZ et al., 2011). O antígeno 503, que apresenta 100% de identidade com o fator 

de alongamento 1-γ (eEF1Bγ) de Leishmania i. chagasi, anteriormente conhecido como eEF1γ, 

foi expresso em E. coli recombinante na forma intracelular (MARTINS et al., 2006). Trata-se 

de uma proteína hidrofílica constituinte do complexo de fatores de alongamento 1, que atua na 
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transferência do aminoacil-tRNA para o ribossomo, na etapa de tradução da síntese de proteínas 

(CORBI et al., 2010). 

 Devido à resposta imune provocada em seu hospedeiro, esse antígeno tem um potencial 

de ser utilizado no desenvolvimento de testes sorológicos e vacinas (DE SOUSA JUNIOR et 

al., 2015). No entanto, as proteínas devem atingir um elevado grau de pureza para tais 

aplicações. Diversas técnicas de purificação vêm sendo desenvolvidas, dentre elas existem os 

sistemas aquosos bifásicos (SABs), também chamados de sistemas de duas fases aquosas 

(SDFAs), a ultrafiltração, a adsorção, a filtração em fluxo tangencial, a precipitação de 

proteínas e as diversas formas de cromatografia, já consolidados em muitos processos de 

obtenção de biomoléculas (JOZALA et al., 2008; KUMAR; LAWLER, 2014; NASCIMENTO 

et al., 2010).  

 Essas técnicas fazem parte da etapa de downstream processing, que podem representar 

entre 50 e 80% dos custos totais dos processos de obtenção de biomoléculas  (WANG et al., 

2014). Alternativamente às técnicas mais custosas, como cromatografia e ultrafiltração, os 

SABS vêm sendo estudados, pois apresentam ambiente moderado para proteínas (LING et al., 

2010). Dentre outras vantagens desses métodos, pode-se citar o pequeno tempo para separação 

das fases, o fácil aumento de escala, a ausência de componentes orgânicos voláteis e o baixo 

consumo de energia (ÁLVAREZ et al., 2012; DUARTE et al., 2015). 

 Os SABS tradicionais são constituídos, principalmente, de componentes orgânicos 

(Polietilenoglicol - PEG, álcoois, etc) e sal (fosfatos, citratos, sulfatos, etc) ou dois polímeros 

(PEG, dextrose, etc). Esse processo pode reduzir as barreiras impostas pelos métodos 

cromatográficos, como custos elevados, baixa capacidade e limitações difusionais (AZEVEDO 

et al., 2009). 

Destaca-se ainda que, dependendo do sistema estudado, além de recuperar o produto de 

interesse, o SAB permite a remoção das moléculas indesejáveis. Nos casos em que a 

biomolécula é produzida em meio intracelular, como o caso do antígeno 503 em E. coli M15, é 

necessário o rompimento celular, com isso, contaminantes acompanham a molécula alvo no 

homogeneizado (SOUSA JUNIOR, 2015). Dentre eles, os lipopolissacarídeos (LPS), presentes 

na parede celular de bactérias gram-negativas, são endotoxinas que provocam resposta imune 

em organismos humanos (ERRIDGE; BENNETT-GUERRERO; POXTON, 2002). Estes são, 

em geral, moléculas com massa molecular entre 10 e 20 kDa e de caráter apolar, capazes de 

interagir com componentes orgânicos e surfactantes (LOPES et al., 2010; MA et al., 2012a; 

MAGALHÃES et al., 2007; PI et al., 2007). 
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Salienta-se que o grupo de Engenharia de Bioprocessos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte já vem desenvolvendo estudos para a produção, recuperação e purificação do 

antígeno 503. Inicialmente, o grupo identificou a produção da molécula associada ao 

crescimento microbiano e o meio rico em triptona e extrato de levedura, 2xTY, foi o que mais 

favoreceu essa produção (VAZ et al., 2011). Estratégias de indução também foram verificadas 

e constatou-se que a indução em pulsos de 0,2 mM de IPTG por hora até uma concentração 

final de 0,8 mM foi a mais indicada para obtenção da proteína de interesse (SOUSA JUNIOR 

et al., 2014). Na recuperação e purificação do antígeno, resultados promissores foram obtidos 

utilizando adsorção em leito expandido com resina quelante STREAMLINETM, atingindo um 

fator de purificação de 6,0 com 59,2 % de recuperação (DE SOUSA JUNIOR et al., 2015). Em 

estudos mais recentes, foi avaliado o método de rompimento, o íon metálico associado a resina 

STREAMLINETM, além da utilização de triton X-114, um surfactante não iônico, na etapa de 

lavagem para remoção do LPS. O rompimento realizado com tampão de 8 M de Ureia foi o 

mais eficaz, o íon Cu2+ apresentou maior capacidade de adsorção da proteína na resina e a 

utilização de apenas 0,01% de surfactante foi capaz de remover 99,70% do LPS (LEITÃO, 

2017). No entanto, nada foi feito com a aplicação de sistemas de duas fases aquosas, que 

apresenta uma série de vantagens, anteriormente, discutidas.  

Dessa forma, o presente estudo avalia o emprego dos sistemas aquosos bifásicos com 

Etanol e PEG com massa molar média de 1500 g/mol (PEG 1500) associados ao fosfato de 

potássio dibásico (K2HPO4) e ao sulfato de amônio ((NH4)2SO4) e o sistema aquoso bifásico 

formado por acetonitrila (ACN) e glicose, no processo de recuperação e purificação do antígeno 

503 da Leishmania i. chagasi expresso em E. coli M15, considerando o coeficiente de partição 

(K503), o percentual de recuperação (%REC) e o fator de purificação (FP), bem como o 

percentual de remoção de LPS (%REMLPS). 

A presente dissertação está dividida em 7 capítulos. O presente refere-se a introdução, 

em seguida, o capítulo 2 apresenta os objetivos geral e específicos do estudo. No capítulo 

seguinte, uma revisão bibliográfica foi realizada a fim de reforçar conceitos e possibilitar um 

entendimento global do trabalho. Na sequência, as técnicas necessárias para o alcance dos 

objetivos desse trabalho são abordados no capítulo 4 de materiais e métodos e os resultados 

obtidos, bem como as discussões foram expostas no capítulo 5. Por fim, as conclusões dessa 

dissertação são apresentadas no capítulo 6 e as referências bibliográficas utilizadas compõem o 

capítulo 7. 
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2. Objetivos 

 Neste capítulo serão expostos os objetivos gerais e específicos deste estudo. 

 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar os sistemas de duas fases aquosas baseados em PEG 1500 e Etanol com sais 

(K2HPO4 e (NH4)2SO4) e Acetonitrila (ACN) com glicose na recuperação e purificação parcial 

do antígeno 503 da Leishmania i. chagasi expresso em E. coli M15 e remoção simultânea de 

LPS. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 Obter as curvas binodais dos sistemas compostos por PEG 1500/K2HPO4, PEG 

1500/(NH4)2SO4, Etanol/ K2HPO4, Etanol/(NH4)2SO4 e ACN/Glicose. 

 Estimar os parâmetros do modelo proposto por Merchuk e comprimento de linha 

de amarração a partir das curvas binodais. 

 Determinar o pH e o volume de cada fase para as condições dos sistemas 

estudados.  

 Avaliar o coeficiente de partição, percentual de recuperação, fator de purificação 

e porcentagem de remoção de LPS após aplicação do homogeneizado celular de 

E. coli nos SABs.  

 Definir as melhores condições de purificação do antígeno 503 e remoção de LPS 

do homogeneizado celular de E. coli. 
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3. Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo serão aprofundados alguns conceitos relacionados com as atividades 

realizadas neste estudo. 

 

3.1. Leishmaniose 

 A leishmaniose consiste em um grupo de doenças que são identificadas de acordo com 

a área do corpo afetada. Suas síndromes clínicas podem causar lesões na pele, mais 

frequentemente na face e pescoço, sendo conhecida como leishmaniose cutânea; lesões nas 

mucosas, isto é, leishmaniose muco-cutânea e sua manifestação mais intensa afeta órgãos 

internos, chamando-se de leishmaniose visceral (LV) (WANI; AHMAD; KHURSHEED, 2015; 

XAVIER et al., 2015). Os sintomas da LV variam entre febre e perda de peso e outros mais 

graves como hepatomegalia, esplenomegalia, hipergamaglobulinemia e pancitopenia 

(ROMERO; BOELAERT, 2010). 

3.1.1. Contexto mundial 

 Esse grupo de doenças é considerado, pela Organização Mundial de Saúde – World 

Health Organization (2016), um grupo de doenças tropicais negligenciadas, pois a maioria de 

suas incidências acontece em países de altas umidade e temperatura, elevada pobreza e sistema 

de saúde falho, em regiões como, sudeste da Ásia, leste da África e Américas. De acordo com 

o mapa exposto na Figura 1, alguns dos países mais afetados pela LV em 2014 foram Brasil, 

Sudão, Sudão do Sul, Etiópia, Índia e Bangladesh. No Sudão do Sul, diversas guerras civis 

forçaram migrações internamente e internacionalmente ao país, formando novos focos de 

doenças com pessoas infectadas se deslocando para novas áreas e ao mesmo tempo aumentando 

a população em zonas endêmicas (AL-SALEM; HERRICKS; HOTEZ, 2016). 
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Fonte: (WHO, 2016) 

3.1.2. Agentes etiológicos, vetores e reservatórios 

 A leishmaniose é causada por mais de 20 espécies de parasita do gênero Leishmania e 

é transmitida através de um vetor, o mosquito-palha, ao realizar sua refeição de sangue, 

passando o parasita para a corrente sanguínea do seu alvo mamífero. Cada uma dessas 

manifestações é dependente de diferentes fatores, entre eles, fatores susceptíveis do hospedeiro, 

ambiente, comorbidades e espécies do parasita, por exemplo, sua forma mais severa, a LV, 

pode ser causada pelos parasitas L. donovani e L. infantum chagasi, anteriormente considerado 

como duas espécies diferentes (L. infantum e L. chagasi) (JERÔNIMO; PEARSON, 2016; 

LIMA et al., 2012). 

 A espécie L. donovani é a maior fonte de infecção por LV no Sudão, Sudão do Sul, 

Etiópia, Uganda e Somália, países do leste da África e uma das justificativas para a alta 

incidência de LV nessa região é a grande variedade do vetor de transmissão da doença. O 

mosquito-palha é do gênero flebotomínio (Figura 2), porém no leste africano foram encontrados 

vários subgêneros e diversas espécies que são potenciais transmissores da doença, como o 

Phlebotomus orientalis, Phlebotomus martini, Phlebotomus rodhaini e Phlebotomus celiae 

(AL-SALEM; HERRICKS; HOTEZ, 2016). Na América do Sul, o principal vetor do complexo 

da leishmaniose é o Lutzomyia longipalpis, mas outras espécies afetam a região como a Lu. 

cruzi no Brasil e a Lu. evansi na Colômbia e na Venezuela (ROMERO; BOELAERT, 2010). 

Figura 1 - Endemicidade de Leishmaniose Visceral e Cutânea no mundo em 2014. 

Alta incidência de LC 

Países pouco afetados por LV e LC 

Alta incidência de LV 
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Fonte: (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010) 

 Esses vetores são alvo de estudos de controle e medidas como utilização de sprays no 

interior das casas em zonas de risco (SINGH et al., 2016). No entanto, casos de resistência a 

essas substâncias estão se tornando mais comuns. Outra via de transmissão é através de 

mamíferos domésticos infectados que servem de reservatórios para as doenças. No Brasil, 

foram encontrados diversos casos de LV em residências ou bairros que havia cães infectados, 

então a utilização de inseticidas e a eutanásia dos animais serviram para evitar o crescimento 

da endemia, porém ainda não é comum, a utilização de coleiras impregnadas de inseticida ou a 

vacinação de cães devido ao alto custo e a baixa eficácia (JERÔNIMO; PEARSON, 2016; 

LIMA et al., 2012; ROMERO; BOELAERT, 2010). 

 Além das medidas de controle através do vetor ou dos reservatórios, vários estudos estão 

surgindo no intuito de combater o parasita através de suas vias gênicas usando a tecnologia do 

DNA recombinante. 

 

3.2. Engenharia genética 

3.2.1. Tecnologia do DNA recombinante 

 A análise dos genes é feita através de seu isolamento e ampliação. Após ser isolada, 

aquela região de interesse do DNA é inserida em um novo genoma de uma célula viva para ser 

replicada. Caso a célula viva seja uma bactéria, o gene será inserido em um plasmídeo, material 

genético autônomo da célula cujo formato é circular. Essas técnicas foram desenvolvidas no 

início dos anos 1970 e permitiram o surgimento da tecnologia do DNA recombinante. Ela é 

considerada a base da biotecnologia moderna, pois permite a replicação de uma região de 

interesse do DNA em poucas horas. Além do estudo gênico, a inserção de partes específicas do 

Figura 2 - Representação do mosquito-palha ou flebotomíneio, vetor dos parasitas causadores 

da leishmaniose. 
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DNA em organismos de replicação mais rápida permite a produção de proteínas, enzimas, 

peptídeos e outras biomoléculas de acordo com a informação genética contida naquela porção 

de DNA. Essa tecnologia é possível devido às enzimas que são capazes de cortar o material 

genético precisamente (enzimas de restrição - endonucleases) e outras que podem ligar partes 

maiores desse material (ligases) (STRYJEWSKA et al., 2013). Esse processo é ilustrado, 

esquematicamente, na Figura 3 abaixo. 

 

Figura 3 – Esquema da tecnologia do DNA recombinante utilizando plasmídeo bacteriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (STRYJEWSKA et al., 2013). 

 Os avanços na tecnologia do DNA recombinante possibilitaram a criação de várias 

vacinas e medicamentos como a insulina, o hormônio do crescimento, interferon contra o vírus 

da hepatite B e antígenos que compõem a vacina contra essa doença (STRYJEWSKA et al., 

2013). Um dos hospedeiros mais utilizados para produção de proteínas é Escherichia coli, pois 

suas características genéticas e metabólicas são conhecidas, portanto, sabe-se que esses 

organismos não necessitam de fontes de carbono de alto custo e possuem um rápido sistema de 

replicação (TSAI et al., 2017). Contudo, E. coli possui limitações em seu sistema excretor, 

mantendo a maior parte das proteínas produzidas no meio intracelular e, geralmente, na forma 

de corpos de inclusão, ou seja, proteínas inativas que necessitam de complexos processos para 

transformá-la na sua conformação ativa (CUI et al., 2017). 
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3.2.2. Antígeno 503  

 Através do processo descrito a seção 3.2.1, o antígeno 503 foi clonado e observou-se 

que esse antígeno possui 100% de identidade com o fator de alongamento 1-γ (eEF1Bγ) de 

Leishmania i. chagasi e massa molar em torno de 50 kDa (SOUSA JUNIOR, 2015). Além 

disso, foi verificado que o antígeno é capaz de desencadear resposta imune em seres humanos, 

uma vez que em contato com o soro sanguíneo de pessoas infectadas, ele foi reconhecido 

(MARTINS et al., 2006). A Figura 4, abaixo, apresenta a sequência de aminoácidos dessa 

proteína. 

 

Figura 4 – Sequência representativa de aminoácidos que compõem o antígeno 503. 

GenBank número CAC35543.1.                                     

  1 mtykllaplh pesaraqkim vaaayanvdv elkvcqygqe netpefarnc spcmrfpsmq 

 61 teegylfesn aimrhiarve ksgaklygat pfessqvdmw ldfasselda hnmpylmetf 

121 agipaaesam atleeslagl elwletrtfl vgermtvadi svafalqwvy rmnvkhgeel 

181 tkkyrnayrl yntvmqqpkt vevlkqwgat fgpakapkka aeakpkaekk pkeavgdeee 

241 qsakeekkan pldalppssf vldaykreys ntdtrtvaap yffehydteg ytcfwaryky 

301 nednkkqfmt anlvrgwfqr mehvrkyafg valiigedaa helvsfwvfr gkgmpeivse 

361 vvdtelfewe eikdvqaeke kitdylcweg ptiprpvleg rcfk 

Fonte: (CAÑAVATE et al., 2002). 

 O eEF1Bγ é uma subunidade do complexo de fatores de alongamento 1 de seres 

eucarióticos (eEF1). Esse complexo é responsável pelo transporte do aminoacil-tRNA para os 

ribossomos, no entanto, as funções específicas do eEF1Bγ não são totalmente conhecidas. Sabe-

se que ele atua na atividade de troca de nucleotídeo do eEF1Bα, outra subunidade do complexo, 

mas não são necessários, e possui afinidade a membranas e citoesqueleto, podendo sustentar 

outras subunidades no citoesqueleto das células (CORBI et al., 2010).  

 

3.3. Expressão de antígenos recombinantes 

As bactérias são os principais hospedeiros na produção de antígenos recombinantes, 

dentre elas Escherichia coli é a mais estudada, sendo a determinação das melhores condições 

de cultivo importante para obter um maior rendimento da proteína-alvo (GOYAL; SAHNI; 

SAHOO, 2009). Certificando-se que todos os nutrientes básicos para o crescimento dessa 

bactéria estejam no meio de cultura, sua reprodução é limitada, principalmente, pelo aumento 

da concentração de ácido acético liberado pela célula devido ao seu metabolismo desregulado, 

seja por excesso de substrato ou níveis baixos de oxigênio (LECINA et al., 2013). 

Para evitar as limitações devido ao ácido acético, diversas estratégias de cultivo vêm 

sendo propostas, dentre elas, o uso de diferentes indutores do operador, a adição controlada de 



Capítulo 3. Revisão Bibliográfica   24 

 

 

Marcos Antônio Oliveira Filho  Fevereiro/2018 

substrato e a utilização de diferentes regiões promotoras do vetor (KWEON et al., 2001; 

LECINA et al., 2013; PASINI et al., 2016). 

Em estudos recentes, foi desenvolvida uma cepa de E. coli M15 capaz de propagar seu 

plasmídeo e produzir uma enzima do grupo das aldolases, responsáveis por catalisar a formação 

de ligações carbono-carbono para produção de compostos enantiômeros puros, sem o uso de 

antibióticos, muitas vezes não aceitos por agências regulatórias. Essa estratégia resultou em um 

aumento de quase quatro vezes no rendimento da obtenção da enzima e reduziu a produção de 

ácido acético pela metade (PASINI et al., 2016). 

Em outro estudo, Kweon et al. (2001) avaliaram os regimes batelada e batelada 

alimentada, e a adição de extrato de levedura como fonte de nitrogênio ao meio Riesenberg na 

produção de uma proteína inativadora de ribossomo da Phytolacca insularis, responsável pela 

resistência de plantas a organismos patogênicos. A massa seca de células cresceu em 10 vezes 

através do regime batelada alimentada, porém a produção de proteínas se manteve constante, o 

crescimento elevado de células foi resultado da diminuição do nível de ácido acético em 

solução, uma vez que a concentração de glicose foi controlada abaixo de 1,0 g/L. A adição do 

extrato de levedura levou a um súbito aumento de produção da biomolécula, com a massa de 

células secas se mantendo constante, demonstrando uma grande influência no direcionamento 

do metabolismo dos microrganismos. Esse efeito também foi obtido quando se elevou a 

concentração de isopropil-beta-D-1-tiogalactopiranosídeo (IPTG), responsável pela indução 

dos genes estruturais do operon lac (KWEON et al., 2001).  

 

3.4. Cultivo do antígeno 503 

O antígeno 503 tem sido obtido a partir do cultivo de E. coli M15 (DE SOUSA JUNIOR 

et al., 2015; SOUSA JUNIOR et al., 2014). As estratégias de cultivo para sua obtenção são 

estudadas a fim de se aumentar sua produção. O estudo cinético do antígeno 503 expresso em 

Escherichia coli permitiu concluir que o meio 2xTY, rico em triptona e extrato de levedura, 

apresentou-se como favorável a maior produção de proteína recombinante (VAZ, 2011). 

Definido o meio ideal para a produção da proteína, foi verificada a diferença na indução 

com IPTG nas estratégias de batelada e batelada alimentada na expressão do antígeno 503 em 

biorreator de bancada. O indutor foi adicionado após 1 hora de cultivo a uma concentração final 

de 1,0 mM e para a batelada alimentada, 0,2 mM foi adicionado a cada hora durante 4 horas, 

totalizando uma concentração final de 0,8 mM. Observou-se um aumento de cerca de três vezes 

na produção da proteína recombinante na estratégia de adição de IPTG em pulsos, levando a 
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conclusão de que o modo como este componente é adicionado pode influenciar a expressão da 

biomolécula (SOUSA JUNIOR et al., 2014). 

 

3.5. Endotoxina (Lipopolissacarídeos) 

As endotoxinas representam um dos maiores contaminantes em biomoléculas obtidas a 

partir da expressão em bactérias gram-negativas (AIDA; PABST, 1990). Essa preocupação em 

removê-las dos produtos comercializados deve-se ao seu fácil reconhecimento pelo sistema 

imune dos mamíferos através de monócitos e macrófagos. Quando o corpo é exposto a esses 

contaminantes ocorre uma reação inflamatória sistêmica, que pode levar a múltiplos efeitos 

como choque, injúria tecidual, falência múltipla dos órgãos e morte (ERRIDGE; BENNETT-

GUERRERO; POXTON, 2002). O limite definido dessa substância em produtos que são 

aplicados diretamente na corrente sanguínea é de 0,25 EU/mL (FDA, 2015). 

Conhecidas como lipopolissacarídeos (LPS), essas moléculas, que possuem massa 

molar entre 10 e 20 kDa, estão situadas no exterior da membrana de bactérias gram-negativas 

e são constituídas de três porções ilustradas na Figura 7 (MAGALHÃES et al., 2007). A parte 

mais interna é livre de carboidratos, chamada lipídeo A, responsável pela atividade endotóxica 

dessa molécula e de alta hidrofobicidade, ligada a essa estrutura está o núcleo da molécula que 

pode ser divido em núcleo interno, mais próximo ao lipídeo A e composto de ácido 2-ceto-3-

deoxioctônico (Kdo) e L-glicerol-D-mano-heptose (Hep), e núcleo externo, mais afastado da 

superfície da bactéria e composto, principalmente, de açúcares mais comuns como hexoses e 

hexosaminas, por fim, na maioria dos casos, é encontrada uma cadeia de sacarídeos no exterior 

das células, geralmente, hexoses conhecida como cadeia-O ou polissacarídeo-O (ERRIDGE; 

BENNETT-GUERRERO; POXTON, 2002). 

Quando se usa E. coli recombinante para produção de antígenos intracelulares, é 

necessário o rompimento da célula, e com isso, essas endotoxinas são liberadas no meio solúvel, 

juntamente com a molécula de interesse. Além da reação imunológica causada no ser humano, 

o LPS é capaz de se associar as proteínas, modificando suas propriedades e dificultando os 

métodos de recuperação (FUJITA; YAGI, 2017; LOPES et al., 2013). Foi verificada uma forte 

afinidade entre essa molécula e proteínas com fragmentos de histidina, logo ela pode interagir 

com o antígeno 503, uma vez que ele foi construído com uma calda desse aminoácido para 

facilitar sua purificação (MACK et al., 2014; MARTINS et al., 2006; YUAN; PARDY; CHIA, 

1999). Portanto, o estudo de novas alternativas para remoção deste contaminante de soluções 

biológicas contendo proteínas recombinantes é imprescindível. 
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Diversos métodos são propostos para a remoção do LPS, como cromatografia por 

afinidade com ε-poli-lisina, por metal afinidade usando Fe+3 e com colunas de troca iônica 

(ONGKUDON et al., 2012). No entanto, existem desvantagens relacionadas a cromatografia 

como, dificuldade de aumento de escala e operação contínua, além dos altos custos das resinas 

empregadas (ROSA et al., 2010). Alternativamente, a utilização de Triton X-114 em sistemas 

micelares de duas fases aquosas é promissora (LOPES et al., 2011; MA et al., 2012b). Outra 

opção pouco explorada é a aplicação de sistemas aquosos bifásicos, por exemplo, Gomes e 

colaboradores (2009) aplicaram o sistema PEG 600 com sulfato de amônio foi usado na 

purificação de DNA plasmidial com 68% de remoção de endotoxinas, sendo retidas na fase de 

topo rica em PEG. 

 

Figura 5– Representação da estrutura química do LPS de E. coli O11:B4. Abreviações - Hep: 

L-glicerol-D-mano-heptose; Gal: galactose; Glc: glicose; KDO: ácido 2-ceto-3-deoxioctônico; 

NGa: N-acetil-galactosamina e NGc: N-acetil-glicosamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  (OHNO; MORRISON, 1989). 
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3.6. Recuperação e purificação de antígenos recombinantes 

 Os processos envolvidos nas etapas de recuperação e purificação podem atingir até 80% 

do custo total da produção de biomoléculas (WANG et al., 2014). Atualmente, essa etapa é 

dominada pela cromatografia, em geral de leito fixo, que apresenta tempo longo de ciclo e 

resinas, em geral, onerosas. Para reduzir os custos dessa etapa, diversas alternativas vêm sendo 

estudadas, como a floculação, a precipitação, a cristalização, a cromatografia de membrana, a 

filtração e os sistemas aquosos bifásicos (ROSA et al., 2010).  

 O downstream processing compreende todas as etapas de separação após o cultivo. Na 

maioria dos casos, o rompimento celular é obrigatório para obtenção da molécula de interesse, 

trazendo uma suspensão viscosa com fragmentos de célula para essas etapas de separação. Com 

essas características, a suspensão deve passar previamente por uma etapa de clarificação, que 

consiste em processos de filtração e/ou centrifugação a fim de se retirar esse material sólido e 

diminuir a viscosidade da solução para ser empregada na adsorção em leito fixo. No entanto, a 

adição de etapas aumenta o custo do processo, a possibilidade de desnaturação das proteínas e 

reduz o rendimento final. Por isso, técnicas capazes de tratar essa suspensão viscosa e, 

simultaneamente, purificar a molécula alvo têm despertado o interesse nas pesquisas, são as 

chamadas técnicas integradoras. Com isso, a purificação do antígeno 503 da Leishmania 

utilizando cromatografia por metal afinidade em leito expandido vem apresentando resultados 

interessantes e promissores (LEITÃO, 2017; SOUSA JUNIOR, 2015). Destaca-se que a 

purificação do antígeno 503 utilizando métodos cromatográficos foram as únicas técnicas 

avaliadas (LEITÃO, 2017; SOUSA JUNIOR et al., 2015). 

 Ainda assim, essa estratégia apresenta desvantagens quanto ao custo das resinas e dos 

meios utilizados e as dificuldades no aumento de escala e na operação contínua (ROSA et al., 

2010). Além disso, um passo de purificação precedente a essa etapa pode ser uma estratégia 

favorável ao aumento da eficiência da cromatografia, por possibilitar a remoção de moléculas 

que prejudicam a adsorção da proteína na resina (YUAN; PARDY; CHIA, 1999). 

 

3.7. Extração líquido-líquido (ELL) 

A ELL é uma das técnicas de separação estudadas mais antigas e consiste na remoção 

de um componente de interesse de uma solução, através da aplicação de outro solvente 

imiscível. Uma fase aquosa e outra orgânica constituem esse sistema em equilíbrio e a partição 

do soluto de interesse se dá, principalmente, por afinidade as propriedades de cada fase 

(PESSOA JR; VAHAN KLIKIAN, 2005). 
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Quando aplicada para fins de purificação, ela apresenta vantagens em relação às 

cromatografias, dominantes nesse contexto, por apresentarem menor custo, relativamente altos 

rendimento e seletividade e simplicidade tecnológica (SOUSA et al., 2017). Na indústria 

farmacêutica, ela é uma alternativa na preparação de amostras para análises por resultar em 

amostras mais limpas e concentradas quando comparada a precipitação de proteínas 

(MANSOUR; KHAIRY, 2017). Esses sistemas também são largamente aplicáveis na separação 

de compostos fenólicos, componentes frequentemente encontrados nos efluentes da indústria 

dos combustíveis fósseis, nesse caso, eles são uma alternativa a destilação, cuja operação é de 

alto custo energético (LI et al., 2017). 

No entanto, proteínas apresentam baixa solubilidade nesse tipo de sistema e as fases 

orgânicas podem ter efeito desnaturante (IQBAL et al., 2016). Além disso, os solventes 

utilizados são, normalmente, tóxicos a seres humanos, o que dificulta sua aplicação na 

purificação desse tipo de biomolécula (XAVIER et al., 2015).  

3.7.1. Sistemas aquosos bifásicos tradicionais 

 O sistema aquoso bifásico (SAB) consiste em uma alternativa viável à indústria de 

bioprocessos, principalmente, por oferecer condições amenas as biomoléculas, uma vez que as 

duas fases formadas possuem grande quantidade de água, chegando até 90% em massa. Além 

disso, a tensão superficial do sistema é baixa e os polímeros possuem um efeito estabilizante 

para a estrutura terciária das proteínas (ASENJO; ANDREWS, 2011; NASCIMENTO et al., 

2010; ROSA et al., 2010).  

 Os sistemas são formados por um polímero e um sal de alta força iônica (Figura 5(A)) 

ou dois polímeros (Figura 5(B)), dentre os polímeros mais utilizados estão o polietileno glicol 

(PEG) e a dextrana, por sua vez, os sais mais utilizados são os fosfatos, sulfatos e citratos. As 

duas fases se separam pelas diferenças de força iônica, efeitos de exclusão estérica, interação 

hidrofóbica entre outros (ASENJO; ANDREWS, 2011). 
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Figura 6–Sistemas aquosos bifásicos baseados em componente orgânico e sal (A) e 

componente orgânico e dextrana (B) 

 

Fonte: Adaptado de (AZEVEDO et al., 2009). 

Destaca-se que embora os SABs sejam usados a mais de cinco décadas para separação 

de biomoléculas, os aspectos teóricos são pouco explorados, tornando a técnica puramente 

empírica e dificultando sua aplicação em contexto industrial (ROSA et al., 2010). Entretanto, a 

partir desses dados empíricos, algumas observações foram listadas. Dentre elas, a presença de 

fragmentos de células desloca a curva binodal em direção aos eixos, facilitando a separação de 

fases. Além disso, os fatores que influenciam essa separação de fases ainda são discutíveis. No 

caso dos sistemas PEG/Dextrana, a separação pode ser devido as diferentes formas que a água 

interage com cada polímero, isto é, em uma molécula de PEG, por exemplo, cada etileno é 

ligado por uma ligação de oxigênio de éter com espaço intramolecular de 2,85 Å, o que coincide 

com o espaço entre oxigênios adjacentes no modelo hexagonal da estrutura das moléculas de 

água, enquanto que na dextrana, a interação é feita por ligações de hidrogênio, porém o espaço 

intramolecular é diferente, causando esse conflito de estruturas (HUDDLESTON et al., 1991).  

Para sistemas polímero/sal, o mecanismo de separação ainda é discutível, porém, 

observa-se que ele pode depender da capacidade da ligação de oxigênio de éter do PEG com o 

cátion do sal substituir a interação água-cátion. Além disso, verifica-se que sais com ânions 

multivalentes induzem separação de fases em baixas concentrações de PEG, consistindo-se de 

uma estratégia interessante para o processo (HUDDLESTON et al., 1991).  

 Dentre os aspectos termodinâmicos desse sistema, é importante ressaltar o papel da 

curva binodal que relaciona as concentrações dos dois formadores de fases do sistema em 

equilíbrio (Figura 7). Com ela é possível retirar informações acerca da concentração necessária 

para formação das duas fases, bem como estimar a razão volumétrica entre as fases. A linha 
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AC da curva é conhecida como linha de amarração (tie line), sua característica é de que todos 

os sistemas D1, D2 e D3 apresentam mesmas concentrações nas fases de topo e base, 

representadas pelos pontos A e C, respectivamente, distinguindo-se apenas a razão volumétrica 

entre elas (IQBAL et al., 2016). 

 

Figura 7 - Curva binodal do sistema PEG/Fosfato de potássio ilustrando a razão volumétrica 

esperada para os pontos ilustrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (HUDDLESTON et al., 1991). 

 Outro parâmetro importante desses sistemas é o coeficiente de partição, definido como 

a razão entre a concentração de soluto de interesse na fase de topo e na fase de base e traz 

informações sobre a preferência da molécula pelas fases. Esse parâmetro depende de diversos 

fatores tais como, hidrofobicidade, eletroquímica, afinidade bioespecífica, tamanho, 

conformação, dentre outros (ASENJO; ANDREWS, 2012).  

Apesar de não haver ainda um único modelo termodinâmico que possibilite predizer a 

formação das duas fases e o comportamento da biomolécula alvo neste ambiente, alguns grupos 

propuseram modelos que consideram propriedades físico-químicas importantes para predizer 

tais fenômenos. Por exemplo, um estudo propôs uma série de equações analíticas baseada na 

teoria de Flory-Huggins, que descreve a dependência do comportamento das fases e a partição 

da proteína em variáveis de sistema e configuração, que identifica e quantifica as principais 
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forças que promovem o comportamento das fases, a partição da proteína e os efeitos dos sais 

no sistema de duas fases aquosas. Nesse caso, o efeito entálpico é dividido em dois termos, 

sendo um representando a interação direta entre a proteína (soluto) e um sítio de estrutura de 

fase média e o outro que quantifica a entalpia necessária para formar uma fase de componentes 

puros, ou seja, livre do soluto. A entropia também é uma força importante e na ausência dos 

efeitos entálpicos, o soluto tende a se particionar para fase que tiver mais número de moléculas 

por unidade de volume (JOHANSSON et al., 1998). 

 A partição de diversos aminoácidos em SABs na presença de sais voláteis também foi 

verificada nesses sistemas, utilizando várias massas moleculares de PEG e sais voláteis com 

diferentes frações de NH3/CO2. Foi identificada uma relação entre a hidrofobicidade relativa 

dos aminoácidos e o coeficiente de partição, verificando-se que quanto maior a hidrofobicidade, 

maior seria o coeficiente de partição, com isso, através dessa relação foi possível obter 

informações qualitativas ou semi-quantitativas acerca do comportamento dos aminoácidos 

(VAN BERLO; LUYBEN; VAN DER WIELEN, 1998).  

Devido às forças que promovem a separação de fases, a aplicação dos SABs tem se 

mostrado promissora na purificação de proteínas, como uma etapa precedente aos métodos 

cromatográficos de alta resolução. Estudos recentes apresentaram resultados interessantes na 

obtenção da avidina da clara do ovo, com pureza em torno de 60% e recuperação acima de 90% 

ao utilizar-se o sistema PEG/fosfato (DIEDERICH et al., 2013). Outro grupo atingiu a 

purificação total da ovalbumina da clara do ovo em uma única etapa de SAB constituído de 

PEG/Fosfato com posterior precipitação da proteína de interesse obtendo uma recuperação de 

65% sem a necessidade de técnicas cromatográficas (PEREIRA et al., 2016).  

No entanto, a aplicação desses sistemas é, geralmente, sugerida como uma etapa 

precedente a técnicas de maior resolução para diminuição dos custos operacionais. Esse 

conceito foi sugerido em um estudo que aplicou o sistema PEG/Citrato na purificação parcial 

da Carboximetilcelulase, um derivado solúvel da celulose. Nesse caso, obteve-se um 

rendimento de 88,82% na fase rica em sal com um fator de purificação de 4,8, possivelmente 

devido à superfície hidrofílica da enzima (HO et al., 2017). Outra aplicação desses sistemas é 

demonstrada na purificação parcial da protease produzida por Aspergillus tamarii URM4634 

atingindo um fator de purificação de 3,95 na fase rica em PEG, com coeficiente de partição 

maior que 1,0. Essa partição foi explicada devido ao efeito de salting out na fase rica em sal 

que diminui a solubilidade da proteína naquela fase (DA SILVA et al., 2017). 
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3.7.2. Sistemas aquosos bifásicos baseados em álcoois 

Além do PEG, outros compostos orgânicos tem sido alvo de estudos para recuperar e 

purificar biomoléculas. Dentre esses, os álcoois alifáticos de cadeia curta tem apresentado 

grande potencial purificador, pois podem ser reciclados facilmente por técnicas de evaporação, 

que garantem, também, a recuperação da molécula-alvo, além disso, apresentam baixa 

toxicidade ao ambiente e são obtidos de fontes renováveis, baixa viscosidade, baixo custo e 

rápida segregação de fases (CEN et al., 2017; CIENFUEGOS et al., 2017; LIN et al., 2013).   

No sistema em questão, a separação de fases é observada ao adicionar sal em uma 

solução aquosa de qualquer componente orgânico com alta polaridade, como etanol, n-

propanol, acetona, entre outros. Essa técnica é considerada um SAB, porém sua principal 

característica é o efeito salting-out que torna possível a formação das duas fases (DONG et al., 

2016; FU; YANG; XIU, 2015). Esse efeito é explicado pelo modelo de volume de exclusão 

efetivo, no qual uma solução em qualquer ponto da curva binodal é geometricamente saturada 

de soluto com o componente em questão, portanto se a concentração de sal aumenta, isso 

favorece a interação da água com esses íons, enquanto que o componente orgânico tende a 

interagir entre ele causando a separação de fases (PIMENTEL et al., 2017; SADEGHI; 

JAMEHBOZORG, 2008).  

Os sistemas compostos por esses álcoois foram investigados na purificação de serino-

protease da casca da manga, obtendo-se uma partição preferencial para a fase de topo rica em 

álcool com 96,7% de recuperação e um fator de purificação de 11,6 para o sistema 16% (m/m) 

de 2-propanol e 19% (m/m) de fosfato de potássio com 5% de NaCl a pH 7,5 (AMID et al., 

2012). O mesmo grupo um ano depois, aplicou a mesma estratégia na purificação da pectinase 

derivada do rejeito de manga, onde alcançaram rendimento de 97,1% na fase de topo rica em 

etanol e fator de purificação de 11,7 para o sistema com 19% (m/m) de etanol e 22% (m/m) de 

fosfato de potássio a pH 7,0 (AMID; ABDUL MANAP; MUSTAFA, 2013).  

Uma estratégia semelhante foi aplicada na purificação de lipase de B. pseudomallei 

obtendo-se um fator de purificação de 13,5 e rendimento de 99% na fase de topo rica em 2-

propanol do sistema com 16% (m/m) 2-propanol e 16% (m/m) fosfato de potássio na presença 

de 4,5% (m/v) NaCl (OOI et al., 2009).  

Os álcoois também demonstraram efeitos promissores na purificação de outras classes 

de proteínas, como demonstrado no caso da separação do interferon alfa-2b derivado da E. coli 

recombinante, uma glicoproteína produzida por células de defesa humana, em que foi 

recuperado 74,64% com fator de purificação 16,24 na fase de topo rica em 2-propanol em um 

sistema composto por 18% (m/m) de 2-propanol com 22% (m/m) de sulfato de amônio na 
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presença de 1% (m/m) NaCl (LIN et al., 2013). Destaca-se, também, a purificação da proteína 

verde fluorescente expressa em E. coli recombinante que mostrou-se promissora nesses 

sistemas exibindo um fator de purificação de 11,34 e recuperação de 75,7%, aplicando-se duas 

etapas de SAB, também baseadas em álcoois alifáticos, com reciclagem (CEN et al., 2017). 

 

3.7.3. Sistemas aquosos bifásicos baseados em acetonitrila e carboidratos 

Um fenômeno que foi observado mais recentemente, foi a separação da acetonitrila 

(ACN) em solução aquosa pela adição de monossacarídeos e alguns polissacarídeos, efeito esse 

provocado pelo sugaring-out (WANG et al., 2008). A adição de uma solução aquosa de 

carboidratos nesse componente provoca a quebra das ligações de hidrogênio entre ele e a água, 

causando a formação de duas fases. Essa separação forma uma fase superior mais apolar, rica 

em acetonitrila que pode ser reciclada e uma fase inferior rica em água e açúcar (DE BRITO 

CARDOSO et al., 2013; DHAMOLE; MAHAJAN; FENG, 2010; YAN; SUN; XIU, 2016). 

Outra vantagem encontrada na aplicação desses sistemas é que esses carboidratos não 

tem influência no pH da solução, fator importante para biomoléculas sensíveis a alterações 

nesse parâmetro, além disso, eles são substâncias de baixo custo, recicláveis e biodegradáveis 

(DE BRITO CARDOSO et al., 2013). As aplicações desse sistema para biomoléculas em 

soluções complexas ainda são pouco exploradas, mas ela foi testada para uma solução modelo 

de vanilina, atingindo uma recuperação de 95% na fase de topo rica em acetonitrila (DE BRITO 

CARDOSO et al., 2013). Essa estratégia também já foi aplicada na separação de ácidos 

orgânicos de suas soluções de açúcar (WANG et al., 2008). A extração por sugaring-out já foi 

aplicada em meios mais complexos na separação de ácido lático no caldo fermentado de 

Lactobacillus rhamnosus CIC 22825. Um coeficiente de partição de 1,39 e recuperação de 

84,27% foram obtidos em um sistema contendo 12% (m/m) de glicose e 40% (m/m) de 

isopropanol (YAN; SUN; XIU, 2016). 

Assim, os estudos mostram que o SAB é uma alternativa interessante nas etapas de 

purificação, pois, como as fases são constituídas principalmente por água e a maioria dos 

polímeros utilizados estabiliza a estrutura terciária das proteínas, esse ambiente torna-se ideal 

para biomoléculas. Além disso, esse processo pode integrar as etapas de clarificação, 

concentração e purificação. Dentre outras vantagens práticas estão: facilidade para aumento de 

escala e operação contínua, possibilidade de adaptação dos equipamentos de extração líquido-

líquido, frequentemente, utilizados nas indústrias, o baixo custo dos formadores de fase e a 

possibilidade de utilizar componentes biodegradáveis (ASENJO; ANDREWS, 2012).   
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4. Materiais e métodos 

 No presente capítulo, serão apresentados os materiais utilizados nos ensaios que 

possibilitaram atingir os objetivos propostos nessa dissertação, bem como as técnicas 

escolhidas para executar esses ensaios e as análises. 

 

4.1. Reagentes e padrões 

 A albumina de soro bovino (BSA) e os antibióticos ampicilina e canamicina foram 

obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA), o kit cromogênico cinético de Limulus Amebocyte 

Lysate (LAL kinetic-QCL®) foi adquirido na Lonza (Walkersville, EUA), o padrão de baixa 

massa molecular para proteínas usado na eletroforese foi obtido pela GE Healthcare (Uppsala, 

Suécia). O PEG 1500 foi obtido da Oxiteno (Brasil), o etanol usado foi adquirido da Química 

Especializada Erich Ltda. (São Paulo, Brasil) e a Acetonitrila foi obtida pela Vetec química fina 

(Rio de Janeiro, Brasil). Por fim, a água utilizada nos experimentos foi deionizada através do 

sistema de ultrapurificação modelo EASYpure da Barnstead (Dubuque, EUA) e o restante dos 

reagentes utilizados apresentam grau analítico. 

 

Tabela 1 - Especificações dos reagentes utilizados nos sistemas de duas fases aquosas. 

Reagente Marca Pureza 
(%) 

Acetonitrila VETEC (RJ, Brasil) 99,80 

D-Glicose  SYNTH (SP, Brasil) P.A. 

Etanol QEEL (SP, Brasil) 99,80 

K2HPO4 Química moderna (SP, Brasil) 98,00 

PEG 1500 Oxiteno (SP, Brasil) U.S.P. 

(NH4)2SO4 SYNTH (SP, Brasil) 99,00 

 

4.2. Microrganismo 

 A cepa do microrganismo Escherichia coli M15, resistente aos antibióticos canamicina 

e ampilicina e capaz de produzir o antígeno 503, devido a presença dos plasmídeos pREP4 e 

pQE-30, foi armazenada em microtubos com glicerol 50% em freezers a -80°C no Laboratório 

de Imunogenética do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Destaca-se que essa cepa foi gentilmente cedida pela Dra. Mary Wilson da Universidade 

de Iowa (Iowa, EUA). 
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4.3. Preparo do inóculo 

 Os microrganismos foram ativados previamente à preparação do inóculo. Para tal, 200 

μL da cepa em solução de glicerol foram adicionados a 50,0 mL do meio de cultivo 2xTY a pH 

7,0 (Triptona 16,0 g/L, extrato de levedura 10 g/L e cloreto de sódio 5 g/L) esterilizado a 120 

°C por 20 min em autoclave e suplementado com 50 μL de ampicilina (0,1 g/L) e 50 μL de 

canamicina (0,025 g/L) em Erlenmeyers de 250 mL. Essa solução resultante foi levada ao 

incubador rotativo (TE-421, Tecnal, Brasil) por 12 horas, a 37 °C e 200 rpm, constituindo assim 

o pré-inóculo. Em seguida, 5,0 mL do pré-inóculo foram adicionados a 45,0 mL de meio 2xTY 

e incubados nas mesmas condições por mais 6 horas, obtendo-se assim o inóculo (VAZ, 2011). 

 

4.4. Cultivo e indução 

 O cultivo foi realizado em biorreator de bancada Biostat B (B. Braun Biotech 

International, Alemanha), com volume de 1,5 L, a 37 °C, 400 rpm e vazão de aeração entre 1,0 

e 1,5 L/min, por 3 horas. Para essa etapa, 1350 mL de meio 2xTY foram inoculados com 150,0 

mL do cultivo na fase exponencial de crescimento  (VAZ, 2011). Imediatamente antes da adição 

do inóculo, o meio foi suplementado com 1,5 mL de ampicilina (0,1 g/L) e 1,5 mL de 

canamicina (0,025 g/L). Após 1 hora de cultivo a indução foi realizada através da adição de 

150,0 mL de lactose para atingir uma concentração final de 10 g/L (VAZ, 2011). 

 Ao fim das 3 horas, as células foram separadas através de centrifugação a 1411 g por 30 

minutos em centrífuga modelo 5804 R (Eppendorf, Alemanha) e ressuspendidas em tampão de 

rompimento celular, obtendo-se uma suspensão com concentração celular 5,0% (m/v). 

 

4.5. Rompimento celular 

 Para realizar a ruptura das células, elas foram ressuspendidas em um tampão a base de 

ureia (8,0 M de ureia, 100,0 mM de NaH2PO4 e 10,0 mM de Tris-HCl, pH 8,0) em seguida 

homogeneizados em agitador de tubos tipo vórtex (AP56, Phoenix, Brasil) durante 15 min 

(LEITÃO, 2017). Dessa etapa em diante, todos os tubos e ponteiras foram apirogênicos e a 

vidraria passou por despirogênese sendo mantida a 250 °C por 30 min em forno mufla Série 

Economic (EDG, Brasil), para evitar contaminação do sistema por LPS exógeno. 
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4.6. Sistemas de duas fases aquosas (SDFA) 

 4.6.1. Curva binodal 

  Soluções estoques de PEG 1500 60% (m/m), fosfato de potássio dibásico 40% (m/m), 

sulfato de amônio 41% (m/m) e glicose 40% (m/m) foram preparadas com água deionizada. 

Não houve necessidade de preparo de solução estoque de etanol ou acetonitrila, pois foram 

usadas soluções puras. A partir dessas soluções, as curvas binodais dos sistemas envolvidos 

foram construídas pelo método de titulação por ponto de nuvem a temperatura ambiente (25 ± 

2 ºC) (SILVÉRIO et al., 2012). Neste método, uma quantidade conhecida do agente formador 

de duas fases foi adicionado em um tubo de 15,0 mL tipo falcon, o componente orgânico foi 

adicionado gota a gota e quando observou-se a turvação da solução, a massa adicionada foi 

registrada. Na sequência, aproximadamente, 0,1 g de água foi adicionado à solução para que 

ela voltasse a região monofásica e o processo retornava a etapa de adição do componente 

orgânico. Esse processo foi repetido até atingir uma quantidade de pontos suficiente para 

construção das curvas. 

 As curvas binodais experimentais obtidas foram usadas para o cálculo dos parâmetros 

da equação sugerida por Merchuk e colaboradores (1998) mostrada na Equação (1) 

(MERCHUK; ANDREWS; ASENJO, 1998).  

𝑌 = 𝐴. 𝑒𝑥𝑝(𝐵. 𝑋0,5 − 𝐶. 𝑋3)     (1) 

 Sendo, Y e X as concentrações de componente orgânico e soluto formador de segunda 

fase, respectivamente, e A, B e C são os parâmetros ajustáveis de Merchuk. 

 Em seguida, as TLL foram obtidas através da resolução do sistema de equações formado 

pelas Equações de 2 a 6, constituídas pelo modelo de Merchuk e pela regra da alavanca 

(CARDOSO et al., 2014). 

𝑌𝑇 = 𝐴. 𝑒𝑥𝑝(𝐵. 𝑋𝑇
0,5 − 𝐶. 𝑋𝑇

3)    (2) 

𝑌𝐵 = 𝐴. 𝑒𝑥𝑝(𝐵. 𝑋𝐵
0,5 − 𝐶. 𝑋𝐵

3)    (3) 

𝑌𝑇 = (𝑌𝑀 𝛼⁄ ) − ((1 − 𝛼) 𝛼⁄ )𝑌𝐵    (4) 

𝑋𝑇 = (𝑋𝑀 𝛼⁄ ) − ((1 − 𝛼) 𝛼⁄ )𝑋𝐵    (5) 

𝑇𝐿𝐿 = √(𝑋𝑇 − 𝑋𝐵)2 + (𝑌𝑇 − 𝑌𝐵)2    (6) 

 Sendo, α a razão entre a massa da fase de topo e a massa total. Os subscritos M, T e B 

representam a mistura inicial, topo e base, respectivamente. TLL denota o comprimento da tie 

line calculada. Esse sistema foi resolvido com o auxílio do recurso solver do Microsoft Excel 

(2013), a partir de um chute inicial e com critério de parada de 1,0 × 10−5. 
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 Curvas binodais foram construídas, também, com a presença de tampão de lise descrito 

na seção 4.5. Para verificar sua influência no equilíbrio desse sistema, as soluções estoques de 

cada componente foram preparadas com 20% (m/m) de tampão, mesma concentração de 

homogeneizado usado nos ensaios com células, e a metodologia de construção da curva binodal 

foi realizada como descrito anteriormente. 

4.6.2. Preparação dos sistemas aquosos bifásicos e ensaios de partição 

As soluções estoques, bem como o homogeneizado, foram adicionadas em tubos de 15,0 

mL tipo falcon graduados para uma massa total do sistema de 10,0 g, respeitando as frações de 

cada componente, adicionando a quantidade apropriada de água quando necessário para chegar 

a massa final. Para todos os sistemas testados, a concentração de homogeneizado celular usada 

foi de 20 % (m/m). Eles foram agitados em agitador de tubos tipo vórtex por cerca de 1 minuto 

de modo a formar os sistemas avaliados neste trabalho, apresentados nas Tabelas 2-6. Destaca-

se que a escolha dessas concentrações visou manter os volumes das fases de topo e base 

constantes. A separação das fases foi acelerada submetendo-os a centrifugação a 2205 g, por 5 

min a 25 ºC (Centrífuga 5804 R, Eppendorf, Alemanha). Em seguida, as fases foram separadas 

por micropipetadores e verificou-se seus respectivos volumes e o pH, posteriormente, alíquotas 

foram coletadas e armazenadas a -20 ºC para análises. A metodologia utilizada foi similar à 

adotada por Padilha et al. (2017). Ensaios controles foram realizados nas mesmas concentrações 

indicadas, substituindo-se o homogeneizado pelo tampão de lise livre de células descrito na 

sessão 4.5. Destaca-se, a diferença na quantidade de pontos avaliada para o sistema 

ACN/Glicose é atribuída a dificuldade de se obter pontos de mesmas concentrações que 

possibilitassem o uso de 20% de homogeneizado celular sem exceder a massa total de 10,0 g 

do sistema. 

 

Tabela 2 - Sistemas PEG 1500/K2HPO4 

Ensaio % PEG (m/m) % K2HPO4 (m/m) 

P1 20 10 

P2 25 10 

P3 30 10 

P4 20 8 

P5 25 8 

P6 30 8 
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Tabela 3 - Sistemas PEG 1500/(NH4)2SO4 

Ensaios % PEG (m/m) % (NH4)2SO4 (m/m) 

P7 20 10 

P8 25 10 

P9 30 10 

P10 20 8 

P11 25 8 

P12 30 8 

   

Tabela 4 - Sistemas Etanol/K2HPO4 

Ensaios % Etanol (m/m) % K2HPO4 (m/m) 

E1 20 10 

E2 25 10 

E3 30 10 

E4 25 8 

E5 30 8 

E6 35 8 

   

Tabela 5 - Sistemas Etanol/(NH4)2SO4 

Ensaios % Etanol (m/m) % (NH4)2SO4 (m/m) 

E7 22 20 

E8 25 20 

E9 28 20 

E10 30 15 

E11 32 15 

E12 35 15 

 

Tabela 6 - Sistemas ACN/Glicose 

Ensaios % ACN (m/m) % Glicose (m/m) 

A1 40 10 

A2 40 15 

A3 31 15 
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4.7. Determinação da concentração de proteínas totais 

 A quantificação da concentração de proteínas totais foi realizada de acordo com método 

colorimétrico de Bradford (BRADFORD, 1976). Primeiramente, a curva de calibração foi 

construída utilizando soluções de albumina de soro bovino de concentrações conhecidas. 

Portanto as amostras foram misturadas com o reagente de Bradford (0,01 % (m/v) de azul de 

Coomassie brilhante G-250, 4,7 % (m/v) de etanol e 8,5 % (m/v) de ácido fosfórico) na 

proporção 1:1, agitadas e mantidas em ambiente protegido da luz por 5 minutos, em seguida as 

leituras foram realizadas em espectrofotômetro modelo Genesys 10 uv (Thermo Spectronic, 

EUA) utilizando o comprimento de onda de 595 nm. 

 

4.8. Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 A eletroforese em gel de poliacrilamida foi realizada no intuito de identificar a presença 

do antígeno 503 nas amostras purificadas através de sua massa molecular. 

 Devido ao método de rompimento utilizar ureia em concentrações elevadas e as etapas 

de purificação apresentarem materiais interferentes a este método, as amostras passaram por 

diálise em membranas de poros de 12,0 kDa contra 4 L de água deionizada, a 4 ºC, overnight. 

Em seguida, as alíquotas foram ressuspendidas em tampão de amostra (Tris-HCl 0,06 mM, 

glicerol 10%, SDS 2%, 2-mercaptoetanol 5% e azul de bromofenol 0,4%, a pH=6,8) na 

proporção 1:1 e desnaturadas a 90 °C por 5 minutos em banho Maria. A separação foi realizada 

a 150 V em uma cuba vertical MiniVE (GE Healthcare, Suécia) preenchida com tampão de 

corrida (Tris-HCl a 25 mM, glicina a 192 mM, SDS 0,1% e pH=8,3). Ao fim da corrida, a 

revelação do gel foi feita com nitrato de prata. Com as bandas reveladas, o marcador utilizado 

indica o nível respectivo de cada proteína em relação a sua massa molecular, nele estão 

misturadas a α-lactalbumina (14,4 kDa), inibidor de tripsina (20,1 kDa), anidrase carbônica (30 

kDa), ovalbumina (45 kDa), albumina (66 kDa) e fosforilase b (97 kDa) (LAEMMLI, 1970). 

 

4.9. Determinação da concentração de antígeno 503 

 A concentração de antígeno 503 da fase analisada (𝐶503,𝑖) foi estimada por densitometria 

através do software Image J das bandas formadas na eletroforese em gel de poliacrilamida. O 

programa utiliza a imagem digitalizada do gel para gerar curvas proporcionais a largura e 

intensidade de cada banda, obtendo-se valores numéricos a partir de integrações 

(SCHNEIDER; RASBAND; ELICEIRI, 2012). A área abaixo de todos os picos corresponde à 

concentração de proteínas totais (APT), enquanto que, o valor do pico correspondente à proteína 
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de interesse, refere-se, neste caso, à concentração do antígeno 503 (A503). Com isso a razão 

desses dois valores resulta na fração relativa de proteína recombinante e a concentração do 

antígeno é determinada através da Equação (7). 

𝐶503,𝑖 =
𝐴503

𝐴𝑃𝑇
∗ 𝐶𝑃𝑇,𝑖      (7) 

 Sendo CPT, a concentração de proteínas totais em mg/mL, obtida através do método de 

Bradford (Seção 4.7). O subscrito i indica a fase em que o cálculo está sendo realizado, podendo 

ser o topo (por exemplo, 𝐶503,𝑇𝑜𝑝𝑜) ou a base (por exemplo, 𝐶503,𝐵𝑎𝑠𝑒) ou ainda em relação ao 

homogeneizado antes da purificação (por exemplo, 𝐶503,ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜). 

 

4.10. Determinação de LPS 

 A concentração de LPS nas amostras foi determinada por meio do Kit LAL kinetic-

QCL®, conforme manual do fabricante (LONZA, 2011), Leitão (2017) e Sousa Junior (2015). 

Ele se baseia no método cromogênico cinético e para o preparo da curva de calibração, a 

endotoxina padrão liofilizada foi reconstituída em 1,0 mL de água apirogênica, atingindo uma 

concentração de 50,0 EU/mL. As amostras foram agitadas, vigorosamente, em vórtex por 15 

minutos e em seguida foi feita uma série de diluições, obtendo-se soluções de concentrações de 

50,0 EU/mL, 25,0 EU/mL, 5,0 EU/mL, 0,5 EU/mL, 0,05 EU/mL e 0,005 EU/mL. 

 O reagente LAL foi misturado com 2,6 mL de água apirogênica, imediatamente, antes 

de seu uso e agitado suavemente para evitar formação de bolhas. Em uma microplaca de 96 

poços adicionou-se 100 μL de cada amostra, padrões, controle negativo (água apirogênica) e 

controle positivo (endotoxina a 50 EU/mL) em duplicata. Em seguida, 100 μL do reagente LAL 

foram adicionados com o auxílio de uma pipeta de 8 canais a cada poço da microplaca, que por 

sua vez foi incubada e monitorada em intervalos de 2,0 minutos até o aumento da densidade 

óptica (λ= 405 nm) em 0,2 em relação ao valor inicial. Os resultados foram considerados válidos 

quando o valor da concentração de LPS foi recuperado entre 50 e 200% em relação ao controle 

positivo. As ponteiras e tubos utilizados foram apirogênicas. A vidraria passou por processo de 

despirogênese, descrito anteriormente (Seção 4.5). Com isso obtiveram-se os valores da 

concentração de LPS tanto no homogeneizado quanto nas fases após a aplicação no SDFA 

(𝐶𝐿𝑃𝑆,𝑖). O subscrito i é análogo ao descrito na seção 4.10. 
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4.11. Coeficiente de partição, recuperação, fator de purificação e 

remoção de LPS 

A concentração específica do antígeno 503 da fase em questão (𝐶𝐸503,𝑖), sendo o 

subscrito i análogo ao descrito na seção 4.9, é dada pela Equação (8). O coeficiente de partição 

(𝐾503), a recuperação (%) e o fator de purificação (FP), considerados os parâmetros de resposta 

deste trabalho, foram determinados de acordo com as Equações (9), (10), (11), respectivamente. 

 

𝐶𝐸503,𝑖=
𝐶503,𝑖

𝐶𝑃𝑇
      (8) 

 

𝐾503=
𝐶503,𝑡𝑜𝑝𝑜

𝐶503,𝑏𝑎𝑠𝑒
      (9) 

 

Recuperação (%)=
𝐶503,𝑖 ∙  𝑉𝑖

𝐶503,ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜∙𝑉ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
∙ 100  (10) 

 

Fator de purificação= 
𝐶𝐸503,𝑖

𝐶𝐸503,ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
   (11) 

 Sendo 𝑉𝑖, o volume correspondente a fase em questão. 

 O percentual de remoção de LPS (%𝑅𝐸𝑀𝐿𝑃𝑆) foi estimado conforme Equação (12). 

 

%𝑅𝐸𝑀𝐿𝑃𝑆 = 100 − (
𝐶𝐿𝑃𝑆,𝑖∙𝑉𝑖

𝐶𝐿𝑃𝑆,ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜∙𝑉ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
∙ 100) (12) 

4.12. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com subsídio do software Statistica 7.0 (StatSoft, 

USA) através de análise de variância (ANOVA) one way, seguido do teste de Tukey para 

comparação de médias, com nível de confiança de 95,0% (p=0,05). Destaca-se que os ensaios 

foram realizados em duplicata, juntamente com a determinação de LPS. As análises de 

determinação de proteínas foram feitas em triplicata. 
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5. Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir das técnicas utilizadas 

neste estudo. Além da exposição desses resultados, será realizada uma discussão baseada na 

literatura atual. 

 

5.1. Obtenção das curvas binodais 

Primeiramente, foram construídas as curvas binodais dos sistemas PEG 1500/K2HPO4, 

PEG 1500/(NH4)2SO4, Etanol/K2HPO4, Etanol/(NH4)2SO4 e Acetonitrila/Glicose a temperatura 

ambiente e a influência do tampão de lise usado na etapa de ruptura das células (Figuras 8-12). 

Essas curvas correlacionam as concentrações dos componentes na iminência de formação de 

duas fases, sendo portanto, a região acima da curva, bifásica, e abaixo da curva, monofásica. O 

modelo de Merchuk foi usado para correlacionar esses dados experimentais obtidos, e os 

parâmetros calculados são mostrados na Tabela 7 (MERCHUK; ANDREWS; ASENJO, 1998). 

Percebe-se que todos os valores dos coeficientes de correlação foram próximos de 1,0, 

comprovando o ajuste entre o modelo e os dados experimentais. 

Observando as curvas de equilíbrio com e sem tampão de lise nas Figuras 8-12 e os 

coeficientes de Merchuk na Tabela 7, não há uma grande diferença entre esses dados de 

equilíbrio. Porém, em trabalho apresentado por da Silva e Meirelles (2001) a presença de ureia 

em sistemas baseados em PEG e fosfato de potássio diminuíram sua região bifásica. Portanto, 

a concentração do tampão de lise a 20%, possivelmente, não foi suficiente para que esse efeito 

fosse reafirmado. 

O componente orgânico que apresentou maior região bifásica de acordo com as curvas 

binodais construídas foram aqueles compostos por PEG 1500 (Figuras 8 e 9). Esse resultado 

pode ser atribuído a sua menor solubilidade em água em relação aos outros componentes 

usados, o que garante a formação da segunda fase com uma menor quantidade de sal 

(SILVÉRIO et al., 2012). 

Além disso, quando se usou o K2HPO4 a curva de equilíbrio se aproximou da origem para 

ambos os sistemas baseados em PEG 1500 e etanol (Figuras 8 e 10). O pH desses sistemas está 

em uma faixa mais alcalina, o que influencia nessa aproximação. Essa mudança de pH 

favoreceu a formação de duas fases a menores concentrações desse sal, sobrepondo a maior 

habilidade de salting-out do (NH4)2SO4 (GAO et al., 1991; LEI; DIAMOND; HSU, 1990). 

Além disso, a maior solubilidade do K2HPO4 pode influenciar na facilidade de formação dessas 

fases, resultados semelhantes foram obtidos por GOMES et al. (2009) utilizando PEG 600. 
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Tabela 7 - Parâmetros do modelo de Merchuk (A, B e C) calculados para os sistemas aplicados 

com seus respectivos coeficientes de correlação a T= 25 ± 2 ºC. 

                

Sistema 

Parâmetros de Merchuk 

R2 

A (m/m)  B (m/m) C (m/m) 

Sem tampão 

de lise 

Com tampão 

de lise 

Sem tampão 

de lise 

Com tampão 

de lise 

Sem tampão 

de lise 

Com tampão 

de lise 

PEG 1500/K2HPO4 81,50±2,36 75,22±11,96 0,51±0,01 -0,49±0,07 
0,00±1,66E-

05 
0,00±8,0E-05 0,99 

PEG 

1500/(NH4)2SO4 
80,80±3,91 76,83±13,14 -0,42±0,02 -0,42±0,09 

0,00±1,27E-

05 
0,00±7,0E-05 0,99 

EtOH/ K2HPO4 52,02±2,63 63,76±0,65 -0,23±0,02 
-0,32±3,75E-

03 

4,11E-

05±0,00 
0,00±0,00 0,99 

EtOH/(NH4)2SO4 104,74±1,43 79,70±1,21 -0,34±0,01 -0,25±0,01 
1,31E-

05±0,00 
0,00±0,00 0,99 

ACN/Glicose 115,42±4,47 105,24±2,32 -0,33±0,01 -0,34±0,01 
3,36E-

06±0,00 
0,00±0,00 0,99 
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Figura 8 - Dados experimentais e curvas binodais do sistema composto por PEG 1500 e 

K2HPO4 em termos de percentual mássico e a influência do tampão de lise segundo o modelo 

de Merchuk para os SABs avaliados a T= 25 ± 2 ºC. 
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Figura 9 - Dados experimentais e curvas binodais do sistema composto por PEG 1500 e 

(NH4)2SO4 em termos de percentual mássico e a influência do tampão de lise segundo o modelo 

de Merchuk a T= 25 ± 2 ºC. 

 

 

Comparando-se as curvas apresentadas nas Figuras 10 e 11 com a Figura 12, nota-se que 

os sistemas compostos por etanol apresentam maior facilidade na formação de duas fases que 

aqueles compostos por acetonitrila. Levando-se em conta os pontos de ebulição dos dois 

componentes orgânicos puros, pode-se concluir que não há uma diferença considerável entre 

suas forças intermoleculares (FU; YANG; XIU, 2015). Portanto, o que promove essa diferença 

na formação de fases pode ser o efeito salting-out mais pronunciado que o sugaring-out, devido 

a maior força iônica do sal.  
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Figura 10 - Dados experimentais e curvas binodais do sistema composto por Etanol e K2HPO4 

em termos de percentual mássico e a influência do tampão de lise segundo o modelo de 

Merchuk a T= 25 ± 2 ºC. 

 

Figura 11 - Dados experimentais e curvas binodais do sistema composto por Etanol e 

(NH4)2SO4 em termos de percentual mássico e a influência do tampão de lise segundo o modelo 

de Merchuk a T= 25 ± 2 ºC. 
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Figura 12 - Dados experimentais e curvas binodais do sistema composto por ACN/Glicose em 

termos de percentual mássico e a influência do tampão de lise segundo o modelo de Merchuk 

a T= 25 ± 2 ºC. 

 

A partir dos parâmetros obtidos pelo modelo de Merchuk, foi possível calcular o 

comprimento da linha de amarração (TLL) de cada sistema, como mostrado nas Tabelas 8-10. 

Destaca-se que esses valores coincidem com aqueles encontrados na literatura (CARDOSO et 

al., 2014; DHAMOLE; MAHAJAN; FENG, 2010; GAO et al., 1991; HAGHTALAB; 

MOKHTARANI; MAURER, 2003; IBARRA-HERRERA; AGUILAR; RITO-PALOMARES, 

2011; LEI; DIAMOND; HSU, 1990). No entanto, para algumas condições não foi possível a 

determinação desse parâmetro devido à proximidade entre concentrações testadas e a curva 

binodal, esses ensaios estão indicados pela sigla ND (não determinado). Juntamente com esses 

valores, estão expostos também os volumes e pH de cada fase formada.  

De modo geral, observa-se uma tendência ao aumento da TLL quando se aumenta a 

concentração do componente orgânico, isso indica uma maior divergência entre as propriedades 

físico-químicas das fases, favorecendo sua formação em menor tempo e aumentando a razão 

entre os volumes das fases (LIN et al., 2013). O efeito dos sais no pH do sistema é verificado 

nas Tabelas 8 e 9, devido ao caráter básico do K2HPO4, o pH desses sistemas variaram em uma 

faixa alcalina de 9,13 (fase de base do ensaio P4) a 10,03 (fase de base do ensaio E3), enquanto 

que os sistemas constituídos de (NH4)2SO4 operam em uma faixa neutra, de 6,80 (fase de base 

do ensaio E7) a 7,26 (fase de topo do ensaio P8), valores próximos foram encontrados na 

literatura (DE BRITO CARDOSO et al., 2013). Para o sistema ACN/Glicose (Tabela 10), como 
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a glicose não influência tão fortemente no pH quanto os outros ácidos, esta propriedade foi 

mantida ao redor de 8,0, que corresponde ao pH do tampão de lise que representou 20% da 

massa do sistema (AMID et al., 2012; OOI et al., 2009). 

 

Tabela 8 - Volumes e pH das fases dos sistemas PEG 1500-Sal e TLL estimada para cada 

condição. 

Ensaio Sistema Fase 
Volume de Fase 

(mL) 
pH 

TLL 

(m/m) 

P1 20% PEG 1500-10% K2HPO4 
Topo 5,50 9,70 

37,23 
Base 3,00 9,49 

P2 25% PEG 1500-10% K2HPO4 
Topo 5,85 9,76 

45,20 
Base 2,65 9,59 

P3 30% PEG 1500-10% K2HPO4 
Topo 6,00 9,80 

51,59 
Base 2,50 9,71 

P4 20% PEG 1500-8% K2HPO4 
Topo 6,80 9,44 

29,68 
Base 2,50 9,13 

P5 25% PEG 1500-8% K2HPO4 
Topo 6,85 9,19 

39,83 
Base 2,50 9,46 

P6 30% PEG 1500-8% K2HPO4 
Topo 7,00 9,63 

47,30 
Base 2,10 9,59 

P7 20% PEG 1500-10% (NH4)2SO4 
Topo 7,00 7,19 

29,07 
Base 2,50 7,12 

P8 25% PEG 1500-10% (NH4)2SO4 
Topo 7,00 7,26 

42,53 
Base 2,50 7,15 

P9 30% PEG 1500-10% (NH4)2SO4 
Topo 6,75 7,15 

50,30 
Base 2,75 7,07 

P10 23% PEG 1500-8% (NH4)2SO4 
Topo 7,95 7,21 

23,78 
Base 0,85 7,16 

P11 25% PEG 1500-8% (NH4)2SO4 
Topo 7,50 7,17 

32,74 
Base 1,25 7,14 

P12 30% PEG 1500-8% (NH4)2SO4 
Topo 7,15 7,14 

45,08 
Base 1,50 7,09 
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Tabela 9 - Volumes e pH das fases dos sistemas EtOH-Sal e TLL estimada para cada condição. 

Ensaio Sistema Fase 
Volume de Fase 

(mL) 
pH 

TLL 

(m/m) 

E1 20% EtOH-10% K2HPO4 
Topo 3,60 9,93 

ND 
Base 5,00 10,01 

E2 25% EtOH -10% K2HPO4 
Topo 3,15 9,83 

34,67 
Base 5,35 9,92 

E3 30% EtOH -10% K2HPO4 
Topo 3,00 9,98 

47,09 
Base 5,55 10,03 

E4 20% EtOH -8% K2HPO4 
Topo 7,80 9,74 

ND 
Base 0,90 9,74 

E5 25% EtOH -8% K2HPO4 
Topo 8,00 9,76 

32,57 
Base 1,20 9,83 

E6 30% EtOH -8% K2HPO4 
Topo 7,85 9,86 

41,49 
Base 1,40 9,87 

E7 22% EtOH -20% (NH4)2SO4 
Topo 3,85 7,08 

39,91 
Base 6,30 6,80 

E8 25% EtOH -20% (NH4)2SO4 
Topo 4,50 7,07 

54,11 
Base 5,55 6,94 

E9 28% EtOH -20% (NH4)2SO4 
Topo 4,85 7,06 

61,46 
Base 4,25 6,96 

E10 30% EtOH -15% (NH4)2SO4 
Topo 6,00 7,11 

41,99 
Base 3,40 7,25 

E11 32% EtOH -15% (NH4)2SO4 
Topo 6,10 7,01 

50,18 
Base 3,40 6,96 

E12 35% EtOH -15% (NH4)2SO4 
Topo 6,45 7,02 

59,37 
Base 3,15 7,10 

ND: Não determinado 

 

Tabela 10 – Volumes e pH das fases dos sistemas ACN-Glicose e TLL estimada para cada 

condição. 

Ensaio Sistema Fase 
Volume de Fase 

(mL) 
pH 

TLL 

(m/m) 

A1 40% ACN-10%Glicose 
Topo 3,00 7,90 

37,30 
Base 7,50 7,92 

A2 40% ACN -15%Glicose 
Topo 3,95 7,65 

62,35 
Base 6,00 7,72 

A3 31% ACN -15%Glicose 

Topo 1,50 7,62 

44,36 Base 8,50 7,68 

Base 7,60 7,77 

 

5.2. Coeficiente de partição do antígeno 503 

Após a obtenção dos SABS, foram aplicados 20% (m/m) de homogeneizado de E. coli 

M15 recombinante em todos os sistemas para massa total fixada em 10,0 g, no intuito de 
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recuperar e purificar o antígeno 503. As fases foram coletadas e analisadas para presença de 

proteínas posteriormente a separação. 

Nas Tabelas 11-13, estão apresentados os valores dos coeficientes de partição do antígeno 

503, quando a partição ocorreu, exclusivamente, para a fase de topo, os valores de K foram 

indicados por asterisco (*), ou seja, as eletroforeses, mostradas no apêndice A.1, não detectaram 

a presença de antígeno 503 na fase de base. Com exceção do ensaio P1, a proteína migrou, 

unicamente, para uma das fases em todos os outros ensaios. Observa-se na Tabela 11 que o 

antígeno particionou para a fase de topo no sistema PEG 1500/K2HPO4 (K>1,0 ou *), 

comportamento similar ao apresentado pela imunoglobulina G e uma proteína recombinante de 

alfafa (Medicago sativa) nos estudos de CHOW et al. (2016) e IBARRA-HERRERA; 

AGUILAR; RITO-PALOMARES (2011), respectivamente. Enquanto que nos sistemas 

constituídos de (NH4)2SO4 como sal, ela migrou para a base (K=0,00, não detecção de antígeno 

503 na fase de topo pela eletroforese). Esse resultado foi contrário ao que se esperava, pois o 

(NH4)2SO4 apresenta maior habilidade de salting-out segundo a série liotrópica de Hofmeister 

(LIN et al., 2013; NASCIMENTO et al., 2010). No entanto, em sistemas constituídos por PEG, 

normalmente, moléculas carregadas negativamente tendem a particionar para a fase rica em 

polímero, como os ensaios de P1 a P6 apresentaram pH mais elevado (Tabela 8) é provável que 

as proteínas estejam sendo submetidas a um pH maior que seu ponto isoelétrico (ponto no qual 

o somatório de suas cargas é zero) conferindo esse caráter negativo e forçando-as para a fase 

superior. Em contraste, quando se modifica o sal (ensaios de P7 a P12), o pH caiu em mais de 

2,0 unidades em alguns casos, possibilitando uma inversão de cargas o que modificou o 

comportamento de partição dessas proteínas, tornando a fase de base mais atrativa (CEN et al., 

2017; REICHARDT, 2003). 

Possivelmente, para os ensaios de E1 a E12 (Tabela 12), o efeito do pH não foi tão relevante 

na partição das proteínas, mantendo-as na fase superior, independente do sal usado. Como a 

molécula de Etanol é menor que a de PEG 1500, o efeito de volume de exclusão tem uma menor 

contribuição, podendo também ter havido a prevalência do efeito de salting-out da fase de base. 

Além disso, esse álcool apresenta maior polaridade quando comparado ao PEG 1500, portanto, 

como o antígeno 503 exibe um caráter hidrofílico, houve uma maior afinidade dessa molécula 

na fase de topo desse sistema (AMID et al., 2012; OOI et al., 2009).  

Para os sistemas baseados em ACN/Glicose, nota-se que as proteínas, de modo geral, bem 

como o antígeno, migraram para a fase aquosa de base. A acetonitrila é um componente 

orgânico que tende a diminuir a constante dielétrica das proteínas, facilitando a atração entre 

moléculas carregadas, além disso, ela minimiza a interação hidrofóbica dessas moléculas, 
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tornando a força eletrostática predominante (POLSON et al., 2003). Com isso, as proteínas 

tendem a se separar da fase de topo rica em acetonitrila, justificando os valores de K na tabela 

13. 

 

Tabela 11 - Coeficientes de Partição (K) do sistema baseado em PEG 1500. 

Ensaio Sistema 
Coef. de 

Partição (K) 

P1 
20% PEG 1500-10% 

K2HPO4 
9,89 

P2 
25% PEG 1500-10% 

K2HPO4 
* 

P3 
30% PEG 1500-10% 

K2HPO4 
* 

P4 
20% PEG 1500-8% 

K2HPO4 
* 

P5 
25% PEG 1500-8% 

K2HPO4 
* 

P6 
30% PEG 1500-8% 

K2HPO4 
* 

P7 
20% PEG 1500-10% 

(NH4)2SO4 
0,00 

P8 
25% PEG 1500-10% 

(NH4)2SO4 
0,00 

P9 
30% PEG 1500-10% 

(NH4)2SO4 
0,00 

P10 
23% PEG 1500-8% 

(NH4)2SO4 
0,00 

P11 
25% PEG 1500-8% 

(NH4)2SO4 
0,00 

P12 
30% PEG 1500-8% 

(NH4)2SO4 
0,00 

O asterisco (*) indica que o antígeno 503 migrou exclusivamente para a fase de topo não 

havendo detecção na fase de base. Enquanto que valores iguais a 0,00, indica que o antígeno 

não foi detectado na fase de topo, mas sim na fase de base. 
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Tabela 12 - Coeficientes de Partição (K) do sistema baseado em Etanol. 

Ensaio Sistema 
Coef. De 

Partição (K) 

E1 20% EtOH-10% K2HPO4 * 

E2 25% EtOH-10% K2HPO4 * 

E3 30% EtOH-10% K2HPO4 * 

E4 25% EtOH-8% K2HPO4 * 

E5 30% EtOH-8% K2HPO4 * 

E6 35% EtOH-8% K2HPO4 * 

E7 22% EtOH-20% (NH4)2SO4 * 

E8 25% EtOH-20% (NH4)2SO4 * 

E9 28% EtOH-20% (NH4)2SO4 * 

E10 30% EtOH-15% (NH4)2SO4 * 

E11 32% EtOH-15% (NH4)2SO4 * 

E12 35% EtOH-15% (NH4)2SO4 * 

O asterisco (*) indica que o antígeno 503 migrou exclusivamente para a fase de topo, não 

havendo detecção na fase de base. 

 

Tabela 13 - Coeficientes de Partição (K) do sistema baseado em Acetonitrila. 

Ensaios Sistemas Coeficiente De Partição (K) 

A1 40% ACN – 10% Glicose 0,00 

A2 40% ACN – 15% Glicose 0,00 

A3 31% ACN – 15% Glicose 0,00 

Valores de K igual a 0,00 indicam que o antígeno não foi detectado na fase de topo, mas sim 

na fase de base. 

 

 A partição do antígeno 503 foi comparada com outras partições encontradas na literatura 

e essas informações estão sintetizadas na tabela 14 abaixo. 
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Tabela 14 – Hipóteses e comparações do comportamento de partição do antígeno 503 com a 

literatura. 

Sistemas 

Fase onde o 

antígeno 503 

foi encontrado 

Literatura 

PEG 1500/K2HPO4 Topo 

IgG (CHOW et al., 2016), proteína recombinante de 

alfafa (IBARRA-HERRERA; AGUILAR; RITO-

PALOMARES, 2011) apresentaram mesmo 

comportamento. 

PEG 

1500/(NH4)2SO4 
Base 

Contrário ao esperado pelo efeito de salting-out, 

porém, forças eletrostáticas podem ser 

predominantes devido ao pH do sistema (CEN et al., 

2017; REICHARDT, 2003) 

EtOH/K2HPO4 Topo Efeito do pH não foi relevante; Efeito de volume de 

exclusão menor que no PEG 1500; caráter 

hidrofílico do antígeno atraído mais fortemente pelo 

etanol (AMID et al., 2012; OOI et al., 2009)  
EtOH/(NH4)2SO4 Topo 

ACN/Glicose Base 

Minimização da interação hidrofóbica das 

moléculas, tornando a força eletrostática 

predominante, repelindo da fase rica em acetonitrila 

(POLSON et al., 2003) 

 

5.3. Percentual de recuperação, fator de purificação do antígeno 503 e 

remoção de LPS 

Os resultados relativos ao percentual de recuperação e ao fator de purificação do antígeno 

503 são mostrados nas Figuras 13-15.  

 No sistema composto por PEG 1500/K2HPO4 (Ensaios P1-P6), a variação na concentração 

de PEG 1500 não apresentou uma influência bem definida no percentual de recuperação (Figura 

13.A), uma vez que todos os casos foram estatisticamente idênticos e em torno de 100%, com 

exceção dos ensaios P2 e P3, que apresentaram diferença estatística (p<0,05). Ainda, percebe-

se um aumento do fator de purificação com o acréscimo de PEG 1500 na Figura 13.B, com isso, 

pode-se afirmar que uma maior quantidade de polímero favorece a partição do antígeno 503. 
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Além disso, a diminuição da quantidade de sal aumentou a recuperação, porém diminuiu, 

ligeiramente, o fator de purificação, indicando um aumento na migração de contaminantes para 

o topo. Portanto, o ensaio que mais favoreceu a purificação do antígeno 503 foi o P3, que 

apresentou a maior TLL dentre as concentrações testadas, constituído de 30% de PEG 1500 e 

10% de K2HPO4, com percentual de recuperação de 116,96% e fator de purificação de 1,55. 

Ainda nos mesmos gráficos, quando se utilizou sulfato de amônio (ensaios P7-P12), houve 

uma queda significativa na recuperação do antígeno para valores abaixo de 35%. Todos os 

valores foram considerados estatisticamente diferentes, com exceção dos ensaios P10 e P11 que 

apresentaram valores de p>0,05. Não se observa uma tendência clara com a variação da 

concentração de PEG 1500 no percentual recuperado, porém, o aumento na concentração de sal 

aumenta ligeiramente a recuperação e tem o efeito contrário no fator de purificação, portanto, 

como o único ensaio que teve um efeito purificador foi o P12 (Fator de purificação de 1,10), a 

condição com 30% de PEG 1500 e 8% de (NH4)2SO4 apresenta melhor potencial de aplicação. 

As baixas recuperações obtidas para esses ensaios podem estar associada ao fato do (NH4)2SO4 

apresentar alta habilidade de salting-out, facilitando a interação das proteínas pelas zonas 

hidrofóbicas podendo provocar a agregação de proteínas, resultando em precipitação, fato já 

observado na literatura para recuperação de enzimas e lectinas (CEN et al., 2017; 

NASCIMENTO et al., 2010). 
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Figura 13 - Percentual de recuperação (A) e fator de purificação (B) do antígeno 503 para 

os sistemas baseados em PEG 1500. 

 

 No eixo das abcissas, estão indicados as fases dos ensaios que foram analisados, sendo 

T= topo e B= base. Letras diferentes acima das barras indicam diferença significativa (p>0,05) 

segundo teste de Tukey entre amostras. Letras minúsculas e maiúsculas indica testes de Tukey 

aplicados separadamente.  

  

Conforme Figuras 14.A e 14.B, é possível comparar os valores de recuperação e fator de 

purificação do antígeno 503 nos sistemas compostos por etanol. O efeito negativo do sulfato de 

amônia na recuperação foi novamente demonstrado. As variações na concentração do composto 

orgânico não seguiram uma tendência, porém, na concentração mais baixa de fosfato de 

potássio (E4-E6), o aumento do composto orgânico, diminuiu a recuperação. As maiores 

concentrações de sais associadas a baixas concentrações de etanol favoreceram a purificação 

do antígeno 503, possivelmente, devido ao efeito salting-out mais pronunciado, associado com 

as interações hidrofóbicas entre o etanol e a proteína (CIENFUEGOS et al., 2017). Os ensaios 

que apresentaram melhores resultados são E1T e E7T, com recuperação de 121,23% e 63,35% 

e fator de purificação de 1,10 e 1,35, constituídos de 20% de Etanol e 10% de Fosfato de 

Potássio e 22% de Etanol e 20% de Sulfato de amônio, respectivamente. De modo geral, 

conclui-se que o aumento de etanol não favoreceu a partição do antígeno, já que os melhores 

resultados foram obtidos para aqueles ensaios de menor concentração. 

 

A 

B 
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Figura 14 - Percentual de recuperação (A) e fator de purificação (B) do antígeno 503 para os 

sistemas baseados em Etanol.  

 

 No eixo das abcissas, estão indicados as fases dos ensaios que foram analisados, sendo 

T= topo e B= base. Letras diferentes acima das barras indicam diferença significativa (p>0,05) 

segundo teste de Tukey entre amostras. Letras minúsculas e maiúsculas indica testes de Tukey 

aplicados separadamente. 

 

 Por fim, nos sistemas baseados em acetonitrila e glicose (Figura 15.A e 15.B), um 

aumento na concentração de glicose favoreceu a recuperação e purificação da proteína de 

interesse, porém não houve diferença significativa na recuperação quando a concentração de 

acetonitrila foi reduzida, apresentando valores de p>0,05 (Ensaios A2 e A3). Portanto, o ensaio 

A2 apresentou melhor desempenho na recuperação do antígeno 503, atingindo 120,66%, porém 

não contribuiu para a sua purificação apresentando um fator de purificação de 0,85. 

 As eletroforeses e as concentrações de proteínas totais e antígeno 503 das melhores 

condições estão expostas na Figura 16 e Tabela 15, respectivamente. Confirma-se que o ensaio 

P3, representado pela coluna B, foi capaz de recuperar a proteína de interesse, bem como 

remover alguns contaminantes de diferentes massas molares. 

  

A 

B 
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Figura 15 - Percentual de recuperação (A) e fator de purificação (B) do antígeno 503 para os 

sistemas baseados em Acetonitrila. 

 

 No eixo das abcissas, estão indicados as fases dos ensaios que foram analisados, sendo 

T= topo e B= base. Letras diferentes acima das barras indicam diferença significativa (p>0,05) 

segundo teste de Tukey entre amostras. 

 

Figura 16 - Eletroforese do marcador de massa molecular (A), das condições P3, P8, E1, E7 e 

A2 dos sistemas de duas fases aquosas avaliados (B, C, D, E, F, respectivamente) e do 

homogeneizado celular (G). 
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Tabela 15 - Concentrações de proteínas totais e antígeno 503 para o homogeneizado celular e 

das melhores condições dos sistemas aquosos bifásicos avaliados. 

 [PT] (mg/mL) [A503] (mg/mL) 

Homogeneizado 0,60-1,90 0,05-0,10 

P3Topo 0,40 0,04 

P8Base 0,49 0,02 

E1Topo 0,13 0,01 

E7Topo 0,31 0,02 

A2Topo 0,27 0,01 

 

Após a análise da recuperação e purificação do antígeno 503, foram realizados ensaios 

para determinação da remoção de LPS nas melhores condições de cada sistema (Tabela 16). 

Esses ensaios foram realizados nas fases em que o antígeno se particionou. Os sistemas 

compostos por 30% PEG-8% (NH4)2SO4 e 30% EtOH-15% (NH4)2SO4, ensaios P12 e E10, 

respectivamente, apresentaram níveis mais baixos de remoção do contaminante (p<0,05), 

aparentemente o sulfato de amônio tem um efeito negativo nessa remoção, resultado contrário 

do esperado, uma vez que esse sal apresenta maior habilidade de salting-out na série de 

Hofmeister (BRANSTON; WRIGHT; KESHAVARZ-MOORE, 2015; LIN et al., 2013; 

NASCIMENTO et al., 2010).  

Estudos mostram que as endotoxinas migram preferencialmente para a fase pobre em 

PEG (BASKARAN et al., 2017; FEE; VAN ALSTINE, 2006). Porém, os resultados de remoção 

de LPS para os Ensaios P8 e P12 na fase salina foram igualmente eficientes às fases de topo 

avaliadas, indicando a possibilidade dessas moléculas permanecerem na interface juntamente 

com os fragmentos celulares. Além da contribuição do efeito de salting-out, para os sistemas 

constituídos por sal, e o sugaring-out, para o sistema de ACN/glicose, a contribuição das forças 

eletrostáticas pode repelir as endotoxinas da fase de base, uma vez que seu ponto isoelétrico é 

em torno de 2,0, essas moléculas estão carregadas negativamente (GOMES et al., 2009). Outra 

hipótese possível é sobre a formação de micelas com LPS em solução, que podem provocar 

impedimentos estéricos na fase de topo e maiores repulsões na fase de base (BRANSTON; 

WRIGHT; KESHAVARZ-MOORE, 2015). 

Esses resultados são mais promissores que aqueles encontrados para um sistema PEG 

600 com sulfato de amônia na remoção de LPS no processo de purificação de DNA plasmidial, 

onde obteve-se 68% de remoção na fase de topo (GOMES et al., 2009).  

De modo geral, todos os sistemas apresentaram alta remoção de LPS, porém, aqueles 

constituídos de PEG 1500/K2HPO4 e ACN/Glicose apresentaram melhores resultados nos 
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ensaios P3 e A2, que são idênticos estatisticamente (p>0,05), em torno de 99,9% de remoção. 

Esses resultados são equivalentes aqueles obtidos na aplicação de sistemas aquosos bifásicos 

baseados em triton X-114, um surfactante não-iônico capaz de formar micelas e que possui 

grande afinidade pelo LPS (LOPES et al., 2011).  

Destaca-se que o ensaio P3 obteve não só a remoção de LPS mais eficiente, mas 

também, o maior fator de purificação do antígeno 503. Contudo, vale salientar que o sistema 

ACN/Glicose consiste em um novo sistema e sua aplicação, apesar de não purificar a proteína 

de interesse, separou essa molécula da fase apolar, característica interessante para aplicação dos 

passos posteriores do processo completo. 

 

Tabela 16 - Porcentagem de remoção de LPS (%REMLPS) na fase em que o antígeno 503 

particionou nas melhores condições de purificação. 

 Condições 

%REMLPS 

(m/m) 
Ensaios Sistema Fase de 

partição do 

antígeno 503 

P3 30% PEG-10% K2HPO4 Topo 99,90±0,03a 

P6 30% PEG-8% K2HPO4 Topo 99,81±0,06ab 

P8 25% PEG-10% (NH4)2SO4 Base 97,11±0,00ab 

P12 30% PEG-8% (NH4)2SO4 Base 94,19±2,92bc 

E1 20% EtOH-10% K2HPO4 Topo 97,99±0,88ab 

E4 25% EtOH-8% K2HPO4 Topo 98,87±0,00ab 

E7 22% EtOH-20% (NH4)2SO4 Topo 98,87±0,00ab 

E10 30% EtOH-15% (NH4)2SO4 Topo 91,27±0,00c 

A2 40% ACN - 15% Glicose Base 99,99±0,00a 

Letras diferentes acima das barras indicam diferença significativa (p>0,05) segundo teste de 

Tukey entre amostras.   
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6. Conclusão 

Os sistemas aquosos bifásicos constituídos de PEG 1500/Sal, Etanol/Sal, e 

Acetonitrila/Glicose foram testados na purificação parcial do antígeno 503 e remoção 

simultânea de LPS. Para tal, foram construídas as curvas binodais desses sistemas 

experimentalmente e esses dados foram validados pela equação proposta por Merchuk. 

Quanto ao equilíbrio líquido-líquido desses sistemas, de modo geral, quando se aumentou 

as concentrações do composto orgânico, observou-se um aumento do comprimento de tie-line 

(TLL). O pH foi fortemente influenciado pelo sal utilizado nos sistemas compostos por PEG 

1500 e etanol, para o K2HPO4 o pH foi mais alcalino (entre 9,13-10,03) e quando usado o 

(NH4)2SO4 ele foi reduzido para a faixa neutra, enquanto que no sistema ACN/Glicose, como 

esses componentes não influenciam no pH, ele se manteve em torno de 8,0. O tampão de lise 

não influenciou fortemente o comportamento de equilíbrio dos sistemas na concentração 

verificada. 

Quanto a partição do antígeno 503, em sistemas compostos por PEG 1500/K2HPO4, ele se 

particionou, principalmente, para a fase de topo, enquanto que nos sistemas de PEG 

1500/(NH4)2SO4, a biomolécula foi atraída pela fase de base. Quando o componente orgânico 

usado foi o etanol, independentemente do sal utilizado, a partição foi exclusivamente para o 

topo. Para a ACN com glicose, a proteína migrou para fase de base, rica em glicose. O sistema 

composto por PEG 1500/K2HPO4 apresentou os resultados mais promissores na purificação e 

recuperação do antígeno 503. O ensaio P3 atingiu percentual de recuperação de 116,96% na 

fase de topo e fator de purificação de 1,55. 

Após a purificação do antígeno, a remoção de LPS foi avaliada e todos os sistemas 

apresentaram resultados acima de 90%. As maiores remoções coincidiram com a maior 

purificação do antígeno 503 no ensaio P3 (99,90%±0,03 de LPS removido). Além desse ensaio, 

o sistema ACN/glicose apresentou remoção, estatisticamente idêntica, de 99,99%±0,00 no 

ensaio A2. A aplicação desse sistema é interessante considerando as etapas seguintes de 

purificação por permitir a separação da proteína da fase apolar. 

Portanto, utilizando-se PEG 1500 e K2HPO4 nas condições do ensaio P3 possibilita-se 

clarificar e purificar o antígeno 503, além de remover eficientemente elevadas concentrações 

de LPS, tornando esse sistema uma possível etapa primária de purificação do antígeno 503 

recombinante expresso em E. coli.  
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chagasi expresso em E. coli e remoção de endotoxina utilizando adsorção em leito 

expandido. Tese de doutorado. Rede Nordeste de Biotecnologia. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2015. 

STRYJEWSKA, A. et al. Biotechnology and genetic engineering in the new drug development. 

Part I. DNA technology and recombinant proteins. Pharmacological Reports, v. 65, n. 5, p. 

1075–1085, 2013.  

TSAI, W. C. et al. Cloning, expression, and purification of recombinant major mango allergen 

Man i 1 in Escherichia coli. Protein Expression and Purification, v. 130, p. 35–43, 2017.  

VAN BERLO, M.; LUYBEN, K. C. A. M.; VAN DER WIELEN, L. A. M. Poly(ethylene 



Referências bibliográficas 72 

 

Marcos Antônio Oliveira Filho  Fevereiro/2018 

glycol)-salt aqueous two-phase systems with easily recyclable volatile salts. Journal of 

Chromatography B: Biomedical Applications, v. 711, n. 1–2, p. 61–68, 1998.  

VAZ, M. R. F. Estudo do cultivo de dois clones de Escherichia coli recombinatnes para a 

expressão de antigenos da Leishmania chagasi. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-

graduação em Engenharia Química. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2008. 

VAZ, M. R. F. et al. Influence of culture medium on the production of EIF antigen from 

leishmania chagasi in recombinant Escherichia coli. Brazilian Journal of Microbiology, v. 

42, n. 4, p. 1390–1396, 2011.  

VAZ, M. R. F. Influência das condições de cultivo na produção de antígenos 

recombinantes de Leishmania i. chagasi utilizando Escherichia coli M15 cultivada em 

incubador rotativo e biorreator. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Química. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011. 

WANG, B. et al. Sugaring-out: A novel phase separation and extraction system. Chemical 

Engineering Science, v. 63, n. 9, p. 2595–2600, 2008.  

WANG, S. et al. Partitioning behavior of enhanced green fluorescent protein in nickel-chelated 

affinity-based aqueous two-phase micellar system and its purification from cell lysate. 

Separation and Purification Technology, v. 133, p. 149–154, 2014.  

WANI, G. M.; AHMAD, S. M.; KHURSHEED, B. Clinical study of cutaneous leishmaniasis 

in the Kashmir Valley. Indian Dermatology Online Journal, v. 6, n. 6, p. 387–392, 2015.  

WHO. Leishmaniasis in high-burden countries: an epidemiological update based on data 

reported in 2014. weekly epidemiological record, n. 83, p. 285–296, 2016.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Control of the leishmaniases: Report of a meeting of 

the WHO Expert Committee on the Control OF Leishmaniasis. GENEVA World Health 

Organization technical report series. Genebra, 2014.  

XAVIER, L. et al. Application of aqueous two phase systems based on polyethylene glycol and 

sodium citrate for the recovery of phenolic compounds from Eucalyptus wood. Maderas. 

Ciencia y tecnología, v. 17, n. 2, p. 345–354, 2015.  

YAN, L.; SUN, Y. Q.; XIU, Z. L. Sugaring-out extraction coupled with fermentation of lactic 

acid. Separation and Purification Technology, v. 161, p. 152–158, 2016.  

YUAN, A.; PARDY, R. L.; CHIA, C. P. Nonspecific interactions alter lipopolysaccharide 

patterns and protein mobility on sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gels. Electrophoresis, 

v. 20, n. 10, p. 1946–1949, 1999.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apêndice 

 



Apêndice               74 

 

Marcos Antônio Oliveira Filho  Fevereiro/2018 

Apêndice 

A1. Eletroforeses dos sistemas avaliados 

Figura 17 – Eletroforese do sistema PEG/K2HPO4 dos ensaios de P1 a P3. A letra T indica 

análise feita na fase de topo e B indica análise feita na fase de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Eletroforese do sistema PEG/K2HPO4 dos ensaios de P4 a P6. A letra T indica 

análise feita na fase de topo e B indica análise feita na fase de base. 
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Figura 19 – Eletroforese do sistema PEG/K2HPO4 dos ensaios de P7 a P9. A letra T indica 

análise feita na fase de topo e B indica análise feita na fase de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Eletroforese do sistema PEG/(NH4)2SO4 dos ensaios de P10 a P12. A letra T indica 

análise feita na fase de topo e B indica análise feita na fase de base. 
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Figura 21 – Eletroforese do sistema Etanol/K2HPO4 dos ensaios de E1 a E3. A letra T indica 

análise feita na fase de topo e B indica análise feita na fase de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Eletroforese do sistema Etanol/K2HPO4 dos ensaios de E4 a E6. A letra T indica 

análise feita na fase de topo e B indica análise feita na fase de base. 
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Figura 23 – Eletroforese do sistema Etanol/(NH4)2SO4 dos ensaios de E7 a E9. A letra T indica 

análise feita na fase de topo e B indica análise feita na fase de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Eletroforese do sistema Etanol/(NH4)2SO4 dos ensaios de E10 a E12. A letra T 

indica análise feita na fase de topo e B indica análise feita na fase de base. 
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Figura 25 – Eletroforese do sistema ACN/Glicose dos ensaios de A1 a A3. A letra T indica 

análise feita na fase de topo. 
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