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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Neste capítulo pretende-se identificar e descrever os reagentes e os equipamentos 
utilizados na realização deste trabalho, assim como os métodos experimentais 
realizados no decorrer do mesmo.   
 

2.1 MATERIAIS 
 
2.1.1 Reagentes  
 
A mioglobina de coração de cavalo (Mb c) foi fornecida pela Sigma (USA). A 
hemoglobina humana (Hb A) foi adquirida à Biozyme Laboratories Limited (Reino 
Unido). A massa molecular relativa destas proteínas é 16951 e 64500, 
respectivamente (Zaia et al., 1992 e Perutz et al., 1998). Estas proteínas foram 
utilizadas directamente sem sofrerem outra purificação.  
 
O sangue humano, foi obtido através de uma colheita de sangue da região do 
sangradouro, à autora deste trabalho, tendo sido conservado durante cerca de 16 
horas a 4ºC.  
 
Os ácidos carboxílicos derivados dos calix[4,6,8]arenos e o polímero com unidades 
de calix[6]areno, foram cedidos pelo Professor Doutor José Virgílio Prata, 
responsável do Laboratório de Química Orgânica do Departamento de Engenharia 
Química do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, onde foram sintetizados pela 
Mestre Patrícia David Barata.  
 
A seringaldazina (C18H20N2O6, Syr,  4-[[2-[(3,5-dimetóxi-4-oxo-1-ciclohexa-2,5-
dienilideno)metil]hidrazinil]metilideno]-2,6-dimethoxi-ciclohexa-2,5-dien-1-ona,), foi 
fornecida pela Sigma (USA). 
 
É de referir que os restantes reagentes utilizados foram fornecidos pela Sigma-
Aldrich e pela Merck, tendo sido seleccionados em qualidade e pureza, de acordo 
com a sua aplicabilidade. Foram usados directamente como recebidos, sem 
qualquer tipo de tratamento prévio.   
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2.1.2 Equipamento 
 
Para a extracção das proteínas com calix[n]renos em solventes orgânicos, foi 
utilizada uma estufa B.Braun Certomat T®H (Alemanha) e um agitador circular  A. 
Brito Equipamentos de Laboratório (Portugal). 
 
No decurso de alguns métodos, para melhorar a separação de fases, foram 
utilizadas: uma centrífuga de bancada Janetzki T30 (Alemanha) e uma centrífuga de 
bancada refrigerada Hermle Z383K (Alemanha). 
 
Os espectros de ultravioleta-vísivel e as leituras de absorvância a 280, 409 e 
406 nm, foram realizados no espectrofotómetro de UV/Vis Jasco 7800 (Japão). 
Posteriormente, por motivo de avaria, passaram a ser realizados no 
espectrofotómetro UV/Vis Thermo Nicotet Evolution 300 (USA) do Centro de 
Investigação de Engenharia Química e Biotecnologia do Instituto Superior de 
Engenharia Química. Foram utilizadas células de quartzo da Hellma (Alemanha).  
 
A determinação das actividades enzimáticas e da quantidade de proteína, foram 
efectuadas num leitor de microplacas BIO-RAD modelo 680 (USA), com microplacas 
da NUNC® (Dinamarca) de poliestireno para as soluções aquosas e de polipropileno 
para as soluções orgânicas.  
 
Para a homogeneização de determinadas soluções, foi utilizado um homogeneizador 
Heidolph Diax 900 (Alemanha). 
 
Nas purificações de proteína por técnicas cromatográficas em coluna, foi utilizada 
uma bomba peristáltica Gilson Mini Plus modelo M312 (França). 
 
A técnica de electroforese em gel de poliacrilamida, foi realizada numa tina vertical 
Mini-PROTEAN® 3 e a fonte de alimentação utilizada foi a Power PAC 1000, da BIO-
RAD (USA).  
 
No decorrer de todo o trabalho foram utilizadas micropipetas Gilson (França), BIO-
RAD (USA) e VWR (Alemanha), uma balança analítica Kern ALS 120-4 (Alemanha) 
e um potenciómetro WTW Inolab Level2 (Alemanha), para o acerto do pH.  
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2.2 MÉTODOS 
 
2.2.1 Extracção da Mb c e da Hb A com Calixarenos em Solventes Orgânicos 
 
Este método de extracção teve como base o método descrito por Oshima et al., 
2002. Foram preparadas soluções aquosas de mioglobina de coração de cavalo  
(Mb c) e de hemoglobina humana (Hb A), 14,7 µM e 3,9 µM respectivamente, em 
várias soluções tampão com diferentes valores pH (Tabelas 2.1 e 2.2). 
 
Os ácidos carboxílicos derivados de p-tert-butilcalix[4,6,8]arenos: Tetra-ácido de  
p-tert-butilcalix[4]areno (t-butil[4]CH2COOH, C4), Hexa-ácido de p-tert-
butilcalix[6]areno  (t-butil[6]CH2COOH, C6) e  Octa-ácido de p-tert-butilcalix[8]areno 
(t-butil[8]CH2COOH, C8) foram diluídos em clorofórmio (CHCl3) e em diclorometano 
(CHCl2), em várias concentrações (de 0,1mM a 3,0mM).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1 – Estrutura dos ácidos carboxílicos derivados de p-tert-butilcalix[n]arenos, utilizados na 
extracção da Mb c e Hb A, e respectivas abreviaturas.  
 
Em tubos de ensaio de vidro com tampa roscada, adicionaram-se volumes iguais (2, 
3 e 5 mL, consoante as condições do ensaio) de solução aquosa de proteína e de 
solução orgânica contendo calixareno. Os tubos foram colocados num agitador 
circular em ambiente termostatizado a 28ºC, durante 30 minutos a 1 hora, consoante 
os ensaios realizados (Tabelas 2.1 e 2.2). 
 
Este procedimento foi repetido para os designados tubos de controlo, adicionando 
solução aquosa de proteína a solvente orgânico (CHCl3 e CHCl2) sem calixareno 
dissolvido (ensaios em branco).  
 
As fases aquosa e orgânica foram separadas, após atingirem o estado de equilíbrio. 
Tratando-se a Mb c e a Hb A de proteínas coradas, tornou-se facilmente perceptível 
a passagem das proteínas da fase aquosa para a fase orgânica, uma vez que 
inicialmente a fase corada era a aquosa e passado o tempo de extracção, a fase 
orgânica passava a estar corada ao contrário da aquosa. 
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C6: n=3 
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A concentração da Mb c e da Hb A em fase aquosa, foi medida através da leitura de 
absorvância do pico da banda de Sorét a 409 nm e 406 nm, respectivamente, num 
espectrofotómetro UV/Vis. O mesmo procedimento foi efectuado à fase orgânica 
após extracção da proteína.  
 
A eficiência de extracção dos calix[n]arenos utilizados, foi avaliada recorrendo ao 
grau de extracção (E), através da seguinte expressão: 
 

[ ]
[ ] inaq,

eqaq,

Proteína
Proteína

1−=E                   Eq. 2.1 

 
em que: [Proteína]aq,eq – concentração de proteína na fase aquosa em 

equilíbrio; 
 [Proteína]aq,in – concentração de proteína na fase aquosa inicial 

(sem contacto com solvente orgânico). 
 
Foram também realizados espectros de varrimento UV/Vis, de 200 a 600nm, de 
modo a verificar o máximo de absorvância (da banda de Sorét) das fases. 
 
 

2.2.2 Doseamento da Quantidade de Proteína 
 
O método de doseamento de proteína utilizado foi o método adaptado da ligação do 
corante azul brilhante de coomassie (G-250), utilizando BSA como proteína padrão 
(Sedmak e Grossberg, 1977). Este método consiste numa técnica de fácil execução 
e rápida, em que o único reagente necessário é estável durante bastante tempo, tem 
sensibilidade para detectar cerca de 1 µg de proteína e não apresenta interferências 
significativas de aminoácidos livres nem de outras substâncias.  
 
O método de Sedmak e Grossberg, baseia-se no facto de que sob determinadas 
condições os grupos ácidos e bases das proteínas reagem com corantes orgânicos 
formando precipitados corados. O corante azul brilhante de coomassie (G-250), em 
meio ácido, reage com os grupos amino das proteínas, originando um complexo de 
cor azul forte. Este complexo permanece estável durante 1 hora, à temperatura 
ambiente (Sedmak e Grossberg, 1977).  
 
Este método foi efectuado no leitor de microplacas, onde a absorvância foi lida a 
655 nm, em microplacas de poliestireno, após 5 min da adição de 100 µL de solução 
de azul de coomassie G-250 a 0,06% p/v em HCl 0,6N, a 100 µL de amostra a 
dosear. 
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Este doseamento foi aplicado às soluções aquosas de proteína iniciais, às soluções 
aquosas após extracção com p-tert-butilcalix[6]areno na forma ácida (C6), à solução 
de proteínas extraídas do sangue humano, às fracções cromatográficas das 
purificações de proteínas com resina do tipo Merrifield contendo unidades de 
derivado ácido de p-tert-butilcalix[6]areno (PC6). 
 
 

2.2.3 Biocatálise 
 

2.2.3.1 Doseamento da Pseudoactividade de Peroxidase da Mb c e da Hb A 
 
Neste método utilizou-se seringaldazina, como dador de H para o doseamento da 
pseudoactividade de peroxidade da Mb c e da Hb A. A Syr, substrato orgânico, é 
oxidada pelo composto I (da enzima) dando origem a um radical, posteriormente o 
composto II volta ao seu estado férrico com a concomitância de um electrão 
oxidando o substrato, formando a quinona correspondente (vide 1.1.4). 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
Figura 2.2 – Reacção catalisada pela Mb c e Hb A, da oxidação da seringaldazina dando origem à 
sua quinona correspondente. (Adaptado de Sanchez-Amat e Solano, 1997)  
 
Este método foi adaptado do método espectrofotométrico utilizado por Renaldo et al. 
(1981) e Goldberg et al. (1983). 
 

2.2.3.1.1 Em Meio Aquoso 
 
Nas fases aquosas (soluções aquosas iniciais e nas de proteína recuperada) este 
método foi efectuado utilizando como substrato Syr 1mM em etanol absoluto. A 
mistura reaccional foi preparada adicionando 262 µL de Tampão fosfato 50 mM pH 
6,5 (TF), 18 µL de uma solução constituída por 15 µL de Syr 1mM + 3 µL de 
peróxido de hidrogénio 0,8 mM, e 50 µL de amostra contendo proteína, para um 
volume final de 330 µL. A reacção de formação de produto foi seguida 
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espectrofotometricamente, à temperatura ambiente, num leitor de microplacas a 
550 nm durante 5 minutos.  
 
A actividade enzimática da peroxidade das hemeproteínas utilizadas, foi 
determinada calculando o declive da zona linear das curvas de progressão da 
reacção, através do software Microplate Manager® v. 5.2.1 da Bio-Rad, e convertida 
em unidade de actividade enzimática (U), a partir do coeficiente de extinção molar  
ε = 65000 M-1 cm-1.  
 

2.2.3.1.2 Em Meio Orgânico  
 
Este método foi também aplicado às proteínas utilizadas, quando estas se 
encontravam em fase orgânica, isto é, quando se encontravam sob a forma de 
complexo proteína + calixareno. Para tal, foi também utilizado Syr 1 mM em 
clorofórmio, como substrato. A reacção foi iniciada adicionando-se 127 µL de 
clorofórmio, 103 µL de uma mistura de 100 µL de Syr 1 mM com 3 µL de peróxido de 
hidrogénio 0,8 mM, e 100 µL de complexo proteína + C6, para um volume final de 
330 µL. A mistura reaccional foi preparada em microplaca de polipropileno, e a 
reacção de formação de produto foi seguida, num leitor de microplacas a 550 nm 
durante 5 minutos, à temperatura ambiente. 
 
A solução de Syr 1mM com peróxido de hidrogénio 0,8 mM foi sempre preparada 
extemporaneamente e homogeneizada durante cerca de 2 minutos, com um 
homogeneizador Heidolph Diax 900.   
 
Os resultados obtidos foram tratados de forma análoga aos obtidos para meio 
aquoso.  
 
 

2.2.3.2 Determinação do pH Óptimo na Oxidação da Seringaldazina pela 
Mb c e pela Hb A 
 
A fim de se verificar o comportamento da actividade de peroxidase da Mb c e da Hb 
A, com a variação do pH da mistura reaccional utilizada no doseamento enzimático, 
efectuou-se para a gama de variabilidade de pH de 3,5 a 9,0, o procedimento 
descrito em 2.2.3.1.1.  
 
A Mb c foi preparada numa concentração de 14,7 µM e a Hb A 3,9 µM, ambas em 
TF. Foram aplicados na mistura reaccional 9 µg de proteína nos doseamentos com 
Mb c e para os doseamentos com Hb A, 5 µg. Na variação do pH do meio reaccional 
foram utilizadas as soluções tampão: tampão fosfatos 50 mM pH 6,5 (TF), tampão 
citrato 50 mM pH 3,5, 4,5, 5,5 e tampão glicina 100 mM pH 7,5, 8,1, 9,0. 
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2.2.3.3 Determinação da Actividade Específica  
 
As actividades específicas da Mb c e da Hb A, foram determinadas quer em meio 
aquoso quer em meio orgânico.  
 
Foram realizados doseamentos de actividade enzimática de peroxidase, com estas 
duas proteínas, pelos métodos anteriormente descritos variando a concentração de 
proteína na mistura reaccional, mantendo a concentração de Syr e H2O2 constantes. 
 
Em fase aquosa, a concentração da Mb c variou entre 0,2 - 4,8 µM e a concentração 
de Hb A entre 0,023 - 0,5 µM. Em fase orgânica, as concentrações de Mb c e Hb A, 
variaram de 0,27 - 3,9 µM e de 0,09 - 1,3 µM, respectivamente. 
 
Com a determinação da quantidade de proteína, pelo método descrito em 2.2.2, foi 
possível calcular a actividade específica destas duas proteínas.  
 
Tanto em fase aquosa como em fase orgânica, as actividades específicas, foram 
determinadas para cada pH (4,5 a 9,0) das soluções aquosas iniciais de proteína.  
 
Todos estes ensaios foram realizados em quadruplicado. 
 
A quantidade de proteína extraída para a fase orgânica foi determinada através da 
diferença entre as quantidades de proteína da fase aquosa antes e após extracção.   
 
 

2.2.3.4 Determinação dos Parâmetros Cinéticos  
 
A constante de Michaelis, Km, e a velocidade máxima de reacção, Vmáx, foram 
determinados para as duas hemeproteínas quando dissolvidas em fase aquosa em 
função do pH (4,5 a 9,0). Através do método de doseamento enzimático descrito em 
2.2.3.1.1, utilizaram-se concentrações de Syr que variaram de 9,09 µM a 273 µM, 
para ambas as proteínas.  
 
Estas proteínas quando ligadas ao C6 em CHCl3, foram determinados os parâmetros 
cinéticos aparentes (V’máx e K’m) em função do pH das soluções iniciais de proteína. 
No caso do método descrito em 2.2.3.1.2 foram utilizadas variações de Syr de 0,01 a 
0,6 mM.  
 
Todos os ensaios foram realizados em quadruplicado e os parâmetros cinéticos 
foram determinados através do software Enzyme Kinetics - SigmaPlot v. 10.0 (Systat 
Software, Inc.).   
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Assim, foi também possível determinar kcat, kcat/Km, k’cat e k’cat/K’m. 
 
 

2.2.4 Determinação do Tempo de Meia Vida (t1/2) 
 
A velocidade de decaimento de actividade enzimática observada nos estudos de 
estabilidade de enzimas, segue em muitos casos, modelos matemáticos, utilizados 
também na interpretação de outros fenómenos. Através destes modelos, que 
traduzem matematicamente a evolução da actividade ao longo do tempo, é 
determinado o tempo de meia vida (t1/2) das preparações de proteína, 
correspondente ao decaimento de metade da actividade inicial da enzima. O modelo 
mais utilizado é o modelo de desactivação de primeira ordem:  
 

Ek
dt

 dE
d=−                     Eq. 2.2 

 
Em que: E representa a actividade no tempo t e kd a constante cinética de 
desactivação. Esta constante é determinada através do declive da recta resultante 
da representação gráfica de ln (at/at=0) (em que at é a actividade enzimática a tempo 
t e at=0 é a actividade enzimática a tempo zero) em função de t (tempo em dias)  
(Melo, 2003).   
 
Uma vez que o tempo de meia vida (t1/2) é o tempo ao fim do qual a enzima perde 

50% da sua actividade, ou seja, considerando 0,5
 
=

E

E0  deduz-se que: 

 

dk
t 2 ln
1/2 =                       Eq. 2.3 

 
O t1/2 foi determinado para a Mb c e para a Hb A em fase orgânica, após extracção 
com C6 em CHCl3, solubilizadas inicialmente em TF pH 6,5 e em tampão citratos 
50 mM pHini 5,5, com concentrações iniciais de 14,7 µM e de 3,9 µM, 
respectivamente.  
 
Para tal, foi doseada a pseudoactividade de peroxidase através do método descrito 
em 2.2.3.1.2, durante 8 dias, tendo as amostras sido conservadas a 4ºC.   
 
Foi também determinada a estabilidade das duas proteínas em solução aquosa a pH 
5,5 e pH 6,5, através do método de doseamento da pseudoactividade de peroxidase 
descrito em 2.2.3.1.2, durante 16 dias. 
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2.2.5 Recuperação da Mb c e da Hb A para Uma Solução Aquosa Fresca 
 
Após o procedimento de extracção (descrito em 2.2.1) da Mb c em TF com C6 3 mM 
em CHCl3 (5 mL : 5 mL), a fase orgânica constituída por Mb c + C6 em CHCl3 foi 
dividida em três tubos de ensaio de vidro com tampa roscada: 2 mL (1º tubo), 2 mL 
(2º tubo) e 1 mL (3º tubo). Ao 1º tubo foi adicionado 2 mL de uma solução de NaOH 
pH 10, ao 2º tubo 2 mL de propan-2-ol 10% pH 1 e ao 3º tubo adicionou-se 1 mL de 
H2O (tubo de controlo). 
 
Tal como em 2.2.1 os tubos foram colocados num agitador circular a 28 ºC durante 
uma hora. Posteriormente, estas misturas foram centrifugadas a 10000 rpm durante 
2 minutos, à temperatura ambiente. As fases foram separadas e foram realizados 
espectros de varrimento UV/Vis.  
 
Para a Hb A foi efectuado o mesmo processo de extracção, adicionado 5 mL de Hb 
A em TF a C6 3 mM em CHCl3. A fase orgânica obtida (Hb A + C6 em CHCl3), foi 
dividida em dois tubos de vidro com tampa roscada: 2 mL (1º tubo) + 3 mL (2º tubo).  
 
A amostra do 1º tubo foi utilizada para dosear a pseudoactividade de peroxidase 
(pelo método descrito em 2.2.3.1.2) e para efectuar espectro de varrimento UV/Vis. 
 
À fase orgânica contida no 2º tubo adicionaram-se 3 mL de carbonato de sódio 
0,1 M pH 11 agitou-se suavemente durante cerca de 2 minutos, à temperatura 
ambiente, e separaram-se as fases. A fase aquosa de Na2CO3 com a proteína 
“recuperada” foi dividida e 1,5 mL desta solução foi colocada num tubo contendo 
1,5 mL de tampão citratos 10 mM pH 3,5, de modo a neutralizar a solução de 
proteína “recuperada”. 
 
A estas duas soluções de proteína “recuperada” foram aplicados os procedimentos 
descritos em 2.2.2 e 2.2.3.1.1, e foram realizados espectros de UV/Vis. 
 
A concentração de proteína na nova solução aquosa foi determinada com o 
objectivo de se determinar o grau de recuperação (E’), através da equação (Oshima 
et al., 2005): 
 

[ ]
[ ] inorg,

eqaq,

Proteína
Proteína

=E'                    Eq. 2.2 

 
em que: [Proteína]aq,eq – concentração de proteína na fase aquosa em 

equilíbrio; 
[Proteína]org,in – concentração de proteína na fase orgânica inicial 

(de onde foi recuperada a proteína). 
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2.2.5.1 Recuperação da Mb c e da Hb A em Função do pH  
 
Para verificar a variação da recuperação de proteína para uma solução aquosa 
fresca em função do pH, foram realizados ensaios de extracção (descritos em 2.2.1) 
com Mb c em TF e Hb A em TF. As fases orgânicas (Mb c + C6 em CHCl3 e Hb A + 
C6 em CHCl3) foram divididas em 14 aliquotas de 1 mL (por cada proteína), às quais 
foram adicionadas 1 mL de soluções tampão de pH 3,5 a 14,0. 
 
Para recuperar as proteínas para soluções aquosas, os tubos das amostras, foram 
agitados suavemente durante cerca de 2 minutos, à temperatura ambiente, e as 2 
fases de cada uma das amostras foram novamente separadas.  
 
Por sua vez, as 14 amostras de fase aquosa fresca (pH 3,5 a 14) por proteína, foram 
mais uma vez divididas em alíquotas de 500 µL (Tubos A e Tubos B). Às fases 
recolhidas nos tubos A foi aplicado o método descrito em 2.2.3.1.1. Aos tubos B, 
foram adicionadas soluções tampão de modo a acertar o pH final ≈7. Também 
nestas amostras foi determinada a actividade enzimática (vide 2.2.3.1.1). 
 
A todas estas soluções aquosas e orgânicas foram efectuados espectros de 
varrimento UV/Vis.  
 
 

2.2.6 Extracção e Purificação de Hb A com Calixarenos, a Partir de Sangue 
Humano 

 

2.2.6.1 Tratamento Inicial do Sangue Humano 
 
Foi realizada uma colheita de sangue da região do sangradouro e foi conservado 
durante cerca de 16 horas a 4ºC. O método seguido para a lavagem, separação e 
lise dos eritrócitos foi o descrito por Karmali (1983).  
 
A 5 mL de sangue adicionou-se 20 mL de água desionizada (4 volumes de H2O), e o 
pH da mistura foi ajustado a 5,8 com HCl 0,1N, de modo a lisar as células. Esta 
mistura foi centrifugada a 15000 rpm durante 30 min a 4 ºC. O sobrenadante foi 
retirado, parte dele foi dividido em aliquotas e conservadas a -20 ºC, tendo sido 
designado por sangue lisado. 
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2.2.6.2 Extracção da Hb A com o Ácido Carboxílico Derivado de  
p-tert-Butilcalix[6]areno  
 
Uma vez que o pH do sangue lisado era 5.8, foi dividido em tomas de 5 mL, e a uma 
dessas tomas foi ajustado o pH a 6,5, com NaOH 0,1 N.  
 
O sangue lisado pH 5,8 e 6,5, foi submetido ao procedimento descrito em 2.2.1. Em 
tubos de vidro com tampa roscada, foram colocados:  

• TTuubboo  11 – 3 mL de sangue lisado pH 5,8 + 3 mL de C6 3 mM em CHCl3; 

• TTuubboo  22 – 3 mL de sangue lisado pH 6,5 + 3 mL de C6 3 mM em CHCl3; 

• TTuubboo  CCoonnttrroolloo  11 – 3 mL de sangue lisado pH 5,8 + 3 mL CHCl3; 

• TTuubboo  CCoonnttrroolloo  22 – 3 mL de sangue lisado pH 6,5 + 3 mL de CHCl3. 
 
Estes quatro tubos foram agitados suavemente durante 45 min, num agitador 
circular dentro de uma incubadora a 28 ºC. Decorrido este período de tempo, as 
fases foram separadas, tendo sido efectuados espectros de varrimento UV/Vis. 
Foram também realizados doseamentos de proteína (2.2.2) às fases aquosas e às 
soluções iniciais de sangue lisado. Às fases orgânicas (TTuubbooss  11  ee  22) foram 
efectuados doseamentos da pseudoactividade de peroxidase (com descrito em 
2.2.3.1.2), assim como às soluções iniciais de sangue lisado (2.2.3.1.1). 
 
O grau de extracção (E) foi também determinado para ambas as condições de 
extracção. 
 

2.2.6.3 Purificação da Hb A com Polímero contendo Unidades de 
Calix[6]arenos  
 
Foi utilizada uma resina do tipo Merrifield contendo unidades de p-tert-
butilcalix[6]areno na forma de ácido (resina PC6) para a purificação da Hb A de 
sangue humano. A estrutura da unidade da resina utilizada está representada na 
Figura 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 – Estrutura da resina tipo Merrifield contendo derivado ácido de  
p-tert-butilcalix[6]areno (Resina PC6).  
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Para um tubo de ensaio de tampa roscada, foram pesadas 501 mg de resina PC6, 
juntando-se 6 mL de CHCl3. A suspensão foi agitada, permanecendo em repouso 
durante aproximadamente 45 min, com o objectivo de inchar a resina.   
 
Decorrido este período de tempo, e após a remoção do solvente por gravidade, 
lavou-se a resina com TF, adicionando 12 mL desta solução tampão, agitou-se 
suavemente e por gravidade retirou-se a solução aquosa, que continha ainda 
vestígios de CHCl3. 
 
Foi utilizada uma coluna (1 x 5 cm) contendo 2 mL da resina PC6 sedimentados, que 
foi equilibrada com TF (10 volumes) a um caudal 16 mL/h. Seguidamente a amostra, 
500 µL de sangue lisado diluído 1:10 em tampão TF, foi aplicada e efectuou-se a 
etapa de lavagem com TF. 
 
De seguida, procedeu-se à eluição da Hb A com Na2CO3 0,1 M pH 11 a um caudal 
de 25 mL/h, e as fracções (750 µL) foram recolhidas em microtubos que já 
continham 750 µL de tampão citrato 50 mM pH 3,5.  
 
As fracções que apresentavam pseudoactividade de peroxidase (método descrito 
em 2.2.3.1.1) foram também doseadas para determinar o seu conteúdo em proteína 
(2.2.2). Destas fracções, as que apresentavam pseudoactividade de peroxidase 
foram reunidas num “pool”. A actividade enzimática total do “pool” e a quantidade de 
proteína foram determinadas com vista a avaliar o rendimento do processo de 
purificação e o grau de pureza da proteína obtida. 
 
Este método foi repetido, aplicando o mesmo volume da mesma amostra e variando 
o volume de resina PC6 (4 mL).  
 

2.2.6.3.1 Electroforese em Gel de Poliacrilamida 
 
A técnica de electroforese em gel de poliacrilamida foi efectuada sob condições 
nativas (PAGE nativa) e em condições desnaturantes (SDS-PAGE). Foi aplicada ao 
“pool” obtido em 2.2.6.3 assim como ao sangue lisado. 
 

• Electroforese Sob Condições Nativas 
 
A electroforese PAGE nativa foi efectuada segundo o método descrito por Hames 
(1990). No gel de concentração foi utilizada uma concentração de 2,5% em 
acrilamida e no gel de resolução uma concentração de 7,5%. Foi usado um sistema 
de electroforese de mini-géis (8,3 × 7,3 cm), tendo sido aplicadas três proteínas de 
massa molecular conhecida, como proteínas padrão: BSA (196000 Da – trímero, 
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132000 Da – dímero, 66000 Da - monómero), ovalbumina de clara de ovo (45000 
Da) e α-lactalbumina de leite bovino (14200 Da). 
 
A corrida electroforética decorreu durante 1 hora, em que nos primeiros 20 minutos, 
foram aplicados 120 V e nos restantes 40 min 150 V. Passado este período de 
tempo, os géis foram retirados e divididos ao meio. O lado esquerdo dos géis, sofreu 
uma coloração pelo método de revelação com nitrato de prata (Rapid silver staining) 
adaptado do método descrito por Sasse e Gallagher (2003).  
 

• Electroforese Sob Condições Desnaturantes 
 
A electroforese SDS-PAGE foi efectuada segundo o método de Laemmli modificado 
(1970), utilizando uma concentração de 12,5% em acrilamida no gel de resolução, e 
2,5% no gel de concentração. 
 
As dimensões do gel de electroforese foram iguais às utilizadas em PAGE nativa, e 
a corrida electroforética decorreu durante aproximadamente 1 hora, tendo sido 
aplicado 150 V nos primeiros 30 minutos e 200 V no restante período de tempo. 
Foram utilizadas três proteínas de massa molecular conhecida, como proteínas 
padrão: BSA (66000 Da), ovalbumina de clara de ovo (45000 Da), anidrase 
carbónica de eritrócitos bovinos (29000 Da), α-quimiotripsina de pâncreas bovino 
(24500 Da) e α-lactalbumina de leite bovino (14200 Da). O gel foi corado através do 
método de coloração com nitrato de prata (Rapid silver staining) adaptado do 
método descrito por Sasse e Gallagher (2003).  
 

• Determinação da Actividade Enzimática no Gel de Poliacrilamida  
 
A determinação da actividade enzimática de peroxidase “in situ” no gel de 
poliacrilamida foi efectuada após a electroforese em condições nativas, sendo o gel 
cortado em duas partes. Uma parte foi utilizada para a determinação das bandas de 
proteína, através do método de PAGE nativa e a outra para a determinação da 
actividade enzimática.  
 
Foram utilizados duas misturas reaccionais na determinação da actividade 
enzimática de peroxidase “in situ”. A primeira consistiu na incubação do gel numa 
mistura reaccional constituída por: 5,515 mL de TF, 450 µL de Syr 1 mM em etanol, 
91 µL de H2O2 0,8 mM (Renaldo et al., 1981). Quando as bandas cor-de-rosa 
intensas surgiram, esta mistura foi retirada.  
 
O segundo gel foi incubado com uma mistura reaccional de 9,8 mL o-dianisidina 
17 mM em tampão acetato 0,2 M pH 4,5 e 200 µL de peróxido de hidrogénio 0,8 mM 
(Renaldo et al., 1981). Esta mistura foi retirada quando as bandas coradas 
acastanhadas começaram a surgir.  


