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RESUMO 

Glicosaminoglicanos (GAGs) são heteropolissacarídeos lineares compostos 

por repetidas unidades, sendo estas constituídas por uma hexosamina (D-

glucosamina ou D-galactosamina) e um açúcar não nitrogenado, este pode ser um 

ácido urônico (D-glucurônico ou L-idurônico) ou um açúcar neutro (D-galactose), 

ligado por ligações glicosídicas. Essas unidades podem ser esterificadas em grupos 

sulfato, o que junto com os grupos carboxílicos dos ácidos urônicos, fornecem uma 

alta densidade de cargas negativas ao polissacarídeo. Embora essa definição possa 

parecer simples, ela oculta diferentes classes de GAGs, diferentes quantidades e 

tamanhos desses e uma grande variedade de estruturas ligadas a esqueletos 

proteicos, e que podem exercer diferentes funções de acordo com o tecido onde 

esses são encontrados. O presente estudo teve como objetivo extrair, identificar e 

caracterizar GAGs presentes em dois diferentes tipos de tecidos: córnea bovina e 

pele suína, bem como purificar e caracterizar condroitinases provenientes de 

Pedobacter heparinus e Flavobacterium heparinum. Para identificação dos GAGs 

nos tecidos foram utilizadas análises químicas, infravermelho e liases específicas. 

Para caracterização das condroitinases foi realizada avaliação cinética das enzimas 

extraídas e do produto de degradação dos substratos gerado por estas através de 

FACE. A partir do tecido de córnea bovina foi possível extrair e caracterizar três 

diferentes tipos de GAGs: Ácido Hialurônico, Dermatam Sulfato e Queratam sulfato, 

enquanto que da pele suína foram extraídos dois Dermatam Sulfato, com estruturas 

semelhantes, mas com diferentes perfis de eluição. Em relação às enzimas 

derivadas de P. heparinus e F. heparinum, foi possível purifica-las e caracterizá-las 

tendo sido observado que estas apresentavam diferentes cinéticas quando 

comparadas para os mesmos substratos. Observou-se também que enzimas de P. 

heparinus possuem velocidades de catálise e afinidade diferentes para C4S e C6S. 

 
Palavras-chave:  Glicosaminoglicanos, Dermatam sulfato, Condroitinases 

  



 

 

ABSTRACT 

Glycosaminoglycans (GAGs) are linear heteropolysaccharides composed of 

repeated units, which are constituted by hexosamine (D-glucosamine or D-

galactosamine) and non-nitrogenated sugar, this can be an uronic acid (D-glucuronic 

or L-iduronic) or a neutral sugar (D-galactose) united by glycosidic bonds. These 

moieties can be esterified into sulfate groups, which together with the carboxylic 

groups of uronic acids, provide a high density of negative charges to the 

polysaccharide. Although this definition may seem simple, it hides different classes 

of GAGs, different amounts and sizes of them, and a wide variety of structures 

attached to protein skeletons, and which may exert different functions according to 

the tissue where they can be found. The present study aimed to extract, identify and 

characterize GAGs present in two different types of tissues: bovine cornea and 

porcine skin, as well as to purify and characterize chondroitinases from Pedobacter 

heparinus and Flavobacterium heparinum. For the identification of GAGs in the 

tissues, chemical analyses, infrared spectroscopy and specific lyases were used. To 

characterize the chondroitinases, a kinetic evaluation of the enzymes extracted and 

the degradation product of the substrates generated by them through FACE were 

carried out. From the bovine corneal tissue, it was possible to extract and 

characterize three different types of GAGs: Hyaluronic Acid, Dermatam Sulfate and 

Quermatron sulphate, while two Dermatam Sulfate were extracted from the porcine 

skin, with similar structures, but with different elution profiles. In relation to the 

enzymes derived from P. heparinus and F. heparinum, it was possible to purify them 

and to characterize them having been observed that these had different kinetics 

when compared to the same substrates. It has also been observed that P. heparinus 

enzymes have different catalysis and affinity speeds for C4S and C6S. 

Keywords: Glycosaminoglycans, Dermatan sulfate, Chondroitinases 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROTEOGLICANOS E GLICOSAMINOGLICANOS 

1.1.1 Conceitos e estruturas 

Proteoglicanos (PGs) são macromoléculas complexas constituídas de um 

esqueleto proteico ligados covalentemente a uma ou mais cadeias de 

glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos (GAGs), por sua vez, são 

heteropolissacarídeos lineares que apresentam como estrutura básica unidades 

dissacarídicas repetitivas, sendo essas unidades constituídas por uma hexosamina 

(D-glucosamina ou D-galactosamina) e por um açúcar não nitrogenado, que pode ser 

um ácido urônico (D-glucurônico ou L-idurônico) ou ainda um açúcar neutro (D-

galactose), unidas entre si por ligações glicosídicas. Aos monossacarídeos podem 

estar esterificados grupos sulfatos, que juntamente com os grupamentos carboxílicos 

dos ácidos urônicos, conferem alta densidade de cargas negativas a esses polímeros 

(KJEUIN; LINDAHL, 1991; SAMPAIO; NADER, 2006) 

Embora essa definição possa parecer simples, ela oculta uma grande 

variedade de estruturas, envolvendo diferentes tipos de esqueletos proteicos, 

diferentes classes de GAGs e diferentes quantidades e tamanhos do mesmo. Os 

GAGs mais comuns encontrados em tecidos de mamíferos são: os 

galactosaminoglicanos que incluem os condroitins 4- e 6-sulfato e dermatam sulfato, 

e os glucosaminoglicanos que incluem heparam sulfato, heparina, queratam sulfato e. 

ácido hialurônico, A distinção entre os diversos tipos de GAGs, conforme mostra a 

Tabela 1, pode ser feita através dos seguintes parâmetros: 

• tipo de hexosamina (D-glucosamina ou D-galactosamina);  

• açúcar não nitrogenado (ácido D-glucurônico, ácido L-idurônico ou D-

galactose); 

• presença e posição dos grupamentos sulfatos;  

• tipo de ligação glicosídica intradissacarídica e interdissacarídica. 

Além disso, os diversos GAGs sulfatados possuem pesos moleculares que 

variam entre 5 e 100 kDa e comprimentos de 10 a 200 nm. O ácido hialurônico, porém, 

pode apresentar pesos moleculares da ordem de 106 Da, sendo o único não sulfatado 



19 

 

e de cadeia polissacarídica livre. Os GAGs são polímeros híbridos, formados por dois 

ou mais tipos de unidades dissacarídicas (Figura 1) (SAMPAIO; NADER, 2006). 

Diferentes proporções entre esses dissacarídeos são encontradas nos GAGs de 

diferentes origens e, por isso, cada um deles se constitui numa família. A Figura 1 

mostra as unidades dissacarídicas típicas mais frequentes de cada uma dessas 

famílias. Porém, além dessas, outras unidades podem estar presentes (SAMPAIO; 

NADER, 2006).  (Tabela 1) (KARAMANOS et al., 1994; LAURENT; LAURENT; 

FRASER, 1996; SAMPAIO; NADER, 2006) 

Tabela 1 Características estruturais dos Glicosaminoglicanos 

GLICOSAMINOGLICANOS P.M.1 Monossacarídeos2 
Posição 

do Sulfato 

Ligação 

Glicosídica 

Condroitim 

4-sulfato 
2-5 x 104 

-D-N-acetilgalactosamina 

ácido -D-glucurônico 

4 

- 

(1-3) 

(1-4) 

Dermatam sulfato 2-5 x 104 

-D-N-acetilgalactosamina 

ácido -D-glucurônico 

ácido -L-idurônico 

4 

- 

- 

(1-3) 

(1-4) 

(1-4) 

Condroitim 

6-sulfato 
2-7 x 104 

-D-N-acetilgalactosamina 

ácido -D-glucurônico 

6 

- 

 

(1-3) 

(1-4) 

Ácido hialurônico 5-50 x 105 
-D-N-acetilglucosamina 

ácido -D-glucurônico 

- 

- 

(1-3) 

(1-4) 

Queratam 

sulfato 
1-3 x 104 

-D-N-acetilglucosamina 

-D-galactose 

6 

-/6 

(1-3) 

(1-4) 

Heparam 

sulfato 
1-6 x 104 

-D-glucosamina 

-D-N-acetilglucosamina 

ácido -D-glucurônico 

ácido -L-idurônico 

2/6 

-/6 

- 

-/2 

(1-4) 

(1-4) 

(1-4) 

(1-4) 

Heparina 0,5-5x 104 

-D-glucosamina 

ácido -D-glucurônico 

ácido -L-idurônico 

2/6 

- 

-/2 

(1-4) 

(1-4) 

(1-4) 

 
1O peso molecular médio varia neste intervalo de acordo com a origem dos glicosaminoglicanos 
2Todos os açúcares estão na configuração D, exceto o ácido Idurônico que apresenta a configuração 
L. 
Fonte: Adaptado de Sampaio (2006) 
 

,  
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Figura 1. Unidades estruturais dos glicosaminoglicanos, Fonte: Aguiar (2004) 

 

Nos tecidos, por sua vez, os GAGs encontram-se covalentemente ligados a 

proteínas, formando os PGs que podem conter ainda oligossacarídeos N- e/ou O-

ligados (LOHMANDER et al., 1980; NILSSON et al., 1982) Novamente, o ácido 

hialurônico se constitui em uma exceção, pois é o único GAG que ocorre nos tecidos 

como cadeia polissacarídica livre (LAURENT; LAURENT; FRASER, 1996)  

A ligação dos GAGs sulfatados ao esqueleto proteico, com exceção do 

queratam sulfato, se faz através de um tetrassacarídeo formado por ácido glucurônico-

galactosil-galactosil-xilose (GlcUA-Gal-Gal-Xil), onde a extremidade redutora se une 

à proteína por uma ligação do tipo O-glicosídica entre a xilose do tetrassacarídeo e a 

hidroxila de um resíduo de serina. A extremidade não redutora se liga à cadeia de 

GAG. Tal região de ligação foi descrita para heparina (LINDAHL, 1966) e para 

condroitim 4- e 6-sulfato, presentes em cartilagem e em aorta de coelho (FRICKE; 

HARTMANN, 1974) Esse mesmo tipo de ligação foi descrito também para o dermatam 
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sulfato (FRANSSON, L., 1968; FRICKE; HARTMANN, 1974) .Que apresenta, ainda, 

um grupamento sulfato em C-4 no resíduo de galactose, sugerindo que essa 

galactose-4-O-sulfato seja um sinal importante para diferenciação na síntese de 

GAGs que contêm galactosamina, sendo esses: dermatam sulfato e condroitim 

sulfatos (SUGARAHARA et al., 1988)  

Já para a família do queratan sulfato esse apresentam-se em dois tipos e são 

definidos com base em suas regiões de ligação. O queratam sulfato tipo I, presente 

em córnea (BLOCHBERGER et al., 1992), apresenta-se ligado à proteína através de 

um oligossacarídeo tipo N-ligado ao grupamento amino de um resíduo de asparagina 

(BAKER; CIFONELLI; RODEN, 1975). Já o queratam sulfato tipo II, presente em 

cartilagem e núcleo pulposo, liga-se à proteína por um oligossacarídeo tipo O-ligado, 

unido por ligação O-glicosídica a um resíduo de serina ou treonina do esqueleto 

protéico (BRAY; LIEBERMAN; MEYERS, 1967)  

1.1.2 Estudo dos PGs: Métodos Químicos e Enzimáticos  

Como os GAGs ocorrem nos tecidos covalentemente ligados a proteínas, 

formando os PGs, a determinação da estrutura dessas macromoléculas depende da 

caracterização das cadeias de GAG, do esqueleto proteico, bem como de outras 

substituições. 

O estudo dos esqueletos proteicos teve um grande avanço com o surgimento 

das técnicas de Biologia Molecular. Muitos esqueletos proteicos de PGs foram 

clonados, sequenciados e seus sítios de glicosilação, definidos. Por outro lado, o 

estudo das cadeias de GAG requer a obtenção do polissacarídeo livre de proteína. 

Para isso, métodos químicos e enzimáticos podem ser empregados. Um desses 

métodos é a reação de -eliminação , onde as ligações O-glicosídicas entre os GAGs 

e as proteínas podem ser quebradas (CHOI; MEYER, 1975). Outra alternativa é a 

proteólise enzimática do esqueleto proteico. Nesse caso, a região de ligação é 

preservada e, frequentemente, o GAG é obtido ainda ligado a um peptídeo. Uma vez 

isolada a cadeia de GAG, novamente métodos químicos, físicos e enzimático podem 

ser utilizados. 

Análise químicas qualitativas e quantitativas visando definir a composição das 

cadeias dos GAGs em hexosamina, ácido urônico, sulfato e outros componentes dos 

vários GAGs são muito utilizados (DISCHE, 1946; DODGSON; PRICE, 1962; NADER; 
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DIETRICH, 1977; RONDLE; MORGAN, 1954) Porém, devido à dificuldade de 

obtenção de compostos puros, baixa especificidade aliada a um baixo rendimento das 

reações utilizadas e interferência de grupos presentes nas estruturas, os progressos 

nessa área foram relativamente lentos. Com a descoberta de enzimas específicas 

para os GAGs e subsequente desenvolvimento de técnicas para seu isolamento, bem 

como caracterização de suas propriedades catalíticas, elas se tornaram uma 

importante ferramenta nos estudos desses compostos, sendo que mais recentemente, 

o uso da Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e outras técnicas espectrométricas 

tem sido utilizadas, tanto para análise de polímeros intactos como de produtos de 

degradação enzimática e tem fornecido importantes dados sobre a estrutura desses 

polímeros (DIETRICH; SILVA; MICHELACCI, 1973; MICHELACCI; DIETRICH, 1976b; 

MOHAMED et al., 2017; YAMAGATA et al., 1968). 

1.2 DEGRADAÇÃO ENZIMÁTICA DOS GAGS 

A quebra dos GAGs até seus monossacarídeos constituintes para a sua 

caracterização requer a ação sequencial de diversas enzimas. As primeiras enzimas 

descobertas e que atuam diretamente sobre as ligações glicosídicas dos polímeros, 

são as “mucopolissacaridases”, que agem tanto sobre GAGs livres como ligados a 

proteínas. (LINHARDT et al., 2006). 

Duas famílias de mucopolissacaridases são definidas, com base em seu 

mecanismo de ação: as hidrolases (mecanismo hidrolítico) e as liases (mecanismo 

eliminativo). Em eucariotos, os GAGs são degradados por hidrolases (EC 3.2.1.-), 

enquanto as liases (EC 4.2.2.-) são, principalmente, de origem bacteriana (ERNST et 

al., 1995; LINHARDT; GALLIHER; COONEY, 1986). Na família das liases temos 

incluídas ainda enzimas como alginases, algumas pectinases e xantan liases. Essas 

liases têm sido purificadas e utilizadas para aplicações analíticas e/ou industriais e, 

por isso, são melhor caracterizadas que as hidrolases (LINHARDT et al., 2006). O 

mecanismo eliminativo dessas liases consiste em clivar a ligação aglicona-oxigênio, 

com a remoção de uma molécula de água e a introdução de uma ligação insaturada 

entre os carbonos 4 e 5 da aglicona. Tal mecanismo eliminativo pode ocorrer também 

quimicamente em meio básico (LINHARDT et al., 2006). Já a clivagem hidrolítica, 

pode ocorrer enzimaticamente por ação das hidrolases ou quimicamente em meio 

ácido, e consiste em clivar a ligação glicosil-oxigênio, com o consumo de uma 
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molécula de água, não havendo introdução de insaturação nos fragmentos formados 

(LINHARDT et al., 2006).  

Enzimas específicas, de origem bacteriana, capazes de degradar os GAGs têm 

sido de grande valia para a determinação da estrutura desses compostos. E podem 

ser divididas em dois grupos: o das mucopolissacaridases, que agem diretamente 

sobre os polímeros, englobando as condroitinases, hialuronidases, heparinases, 

heparitinases e queratanases, e o das enzimas que agem sobre os produtos de 

degradação formados pelas mucopolissacaridases, incluindo glicosidases, 

glicuronidases, hexosaminidases, sulfamidases e sulfatases(LINHARDT et al., 2006; 

LINHARDT; GALLIHER; COONEY, 1986). Algumas dessas enzimas são de 

expressão constitutiva, enquanto outras só são sintetizadas quando o microrganismo 

que as produz cresce em presença de determinadas moléculas indutoras, capazes de 

aumentar a expressão dessas enzimas (MICHELACCI; DIETRICH, 1973; 

MICHELACCI; HORTON; POBLACIN, 1987).  

Dentre os métodos que têm sido utilizados para o estudo das propriedades das 

enzimas que degradam os GAGs destacam-se técnicas simples, como a quantificação 

e o acompanhamento da formação de produtos insaturados através do aumento de 

absorbância a 232 nm, devido à formação das ligações ∆4,5 insaturadas pelas liases 

(LINKER; HOVINGH, 1972). Características da cinética da reação têm sido 

determinadas através de estudos sobre os produtos formados pela ação enzimática 

sobre diferentes substratos por eletroforese em gel, eletroforese em capilar (capillary 

zone electrophoresis - CZE), cromatografia líquida de alta pressão (high pressure 

liquid chromatography - HPLC), Fluor Assisted Carbohydrate Electrophoresis ( FACE)  

e também pela identificação dos produtos formados através RMN bidimensional. 

1.2.1 Nomenclatura das Condroitinases 

A nomenclatura das Condroitinases originou-se quando os nomes dos GAGs 

seguiam a nomenclatura de Meyer (Meyer, 1938). Nessa nomenclatura, condroitim 4-

sulfato era denominado “condroitim sulfato A”, dermatam sulfato era “condroitim 

sulfato B” e condroitim 6-sulfato era “condroitim sulfato C”. Assim, a condroitinase AC 

é uma enzima capaz de degradar os condroitim sulfatos A e C (ou condroitim 4- e 6-

sulfato); condroitinase ABC é uma enzima capaz de degradar condroitim sulfatos A, B 

e C (condroitim 4-sulfato, dermatam sulfato e condroitim 6-sulfato, respectivamente). 
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As condroitinases foram isoladas e caracterizadas de bactérias de diversos 

gêneros, entre eles: Arthrobacter, Flavobacterium, Aeromonas, Bacillus, Bacteroides 

e Proteus. Além disso, a atividade de condroitinase foi detectada em diversos outros 

tipos de microrganismos (HIYAMA; OKADA, 1975; KITAMIKADO; LEE, 1975; 

MUNICIPAL, 1975; PRABHAKAR et al., 2009; YAMAGATA et al., 1968) sendo 

produzidas, principalmente, por bactérias de solo e de intestino. Muitas dessas 

enzimas são induzidas e requerem a presença de condroitim sulfato ou de dermatam 

sulfato para serem produzidas. Bacillus sp. e Flavobacterium heparinum são bactérias 

capazes de utilizar condroitim sulfato como única fonte de carbono (HIYAMA; OKADA, 

1975; KITAMIKADO; LEE, 1975; MUNICIPAL, 1975; PAYZA; KORN, 1956; 

PRABHAKAR et al., 2009; YAMAGATA et al., 1968). 

1.2.2 Flavobacterium heparinum 

Flavobacterium heparinum é uma bactéria de solo isolada, em 1956, por 

PAYZA & KORN por sua capacidade de utilizar heparina como única fonte de carbono, 

nitrogênio e enxofre. É uma bactéria Gram-negativa, não flagelada, não formadora de 

esporos com extremidades arredondadas e ligeiramente afiladas, com largura da 

célula variando de 0,4-0,5µm e comprimento variando entre 0,7 a 6 µm. A melhor 

temperatura para seu crescimento é entre 25-30C, nunca acima de 37C, o pH pode 

varia entre 7-10. São bactérias aeróbicas estritas tendo como fonte primaria de 

carbono carboidratos. Não é capaz de reduzir nitrato ou nitrito, é catalase assim como 

oxidase, elas não necessitam de vitaminas para seu crescimento porem L-histidina é 

essencial. Como característica especial dessa espécie temos a habilidade de 

degradar mucoheteropolisacarídeos, como a heparina, Condroitim sulfato, ácido 

hialurônico e Dermatam Sulfato a seus monossacarídeos constituintes, através da 

ação de enzimas específicas (DIETRICH; SILVA, 1974; HAN et al., 2009; 

MICHELACCI; DIETRICH, 1975; PAYZA; KORN, 1956). Essas enzimas por sua vez 

vêm sendo estudadas há anos e a maioria delas foram descritas como instrumentos 

importantes para identificação e análise estrutural de GAGs das mais diferentes 

fontes.  

A bactéria Pedobacter heparinus cepa HIM 762-3 (DSM 

2366=ATCC13125=JCM 7457, tem sido atribuída como F heparinum descrita pela 

primeira vez por PAYZA & KORN (1956) no entanto os autores na sua primeira 

descrição não depositaram nenhuma classificação a respeito da cepa da bactéria. 
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Sendo a ATCC 13125T descrita apenas em 1980 na Approved Lists of Bacterial 

Names e depositada na coleção de cultura DSMZ por Walter Mannheim em 1982, 

seguindo de sucessivas transferências do da sua espécie, F. heparinum, para o 

gênero Cythophaga e Sphingobacterium até o nome atual de Pedobacter heparinum 

(HAN et al., 2009; STEYN et al., 1998). No entanto o Laboratório da Escola Paulista 

de Medicina (Unifesp) possuía congelado uma cepa de F heparinum utilizada para os 

primeiros estudos das Condroitinases por Dietrich e Michelacci na década de 1980, 

que aparenta possuir expressar enzimas com características diferentes das P 

heparinum comercializada nos dias atuais. 

1.2.3 Enzimas que atuam sobre o Condroitim Sulfato, Dermatam Sulfato e 

Ácido Hialurônico  

HOFFMAN et al. (1957) verificaram que células de Flavobacterium heparinum 

crescidas na presença dos GAGs eram capazes de degradar condroitim 4- e 6-

sulfatos a uma mistura de oligossacarídeos e dissacarídeos insaturados, parcialmente 

sulfatados. Em 1968 YAMAGATA et al. isolaram pela primeira vez uma condroitinase 

AC de extratos de F. heparinum, capaz de hidrolisar condroitim 4- e 6-sulfatos e ácido 

hialurônico a dissacarídeos insaturados, além de sulfatases e glicuronidases que 

agem sobre esses produtos de degradação. Pode-se observar também que essa 

condroitinase AC não degrada dermatam sulfato, porem esse passa a ser degrado 

quando células de Flavobacterium heparinum crescem na presença desse GAG ou 

de Condroitim sulfato, sugerindo a indução de uma nova condroitinase especifica para 

Dermatam Sulfato (HOFFMAN et al., 1960). 

Em 1973, MICHELACCI e DIETRICH demonstraram que células de F. 

heparinum cultivadas em presença de heparina expressam as enzimas responsáveis 

pela degradação da heparina e, também, de heparam sulfato, além da condroitinase 

AC constitutiva. Essas células, entretanto, eram incapazes de quebrar dermatam 

sulfato. Porem esse GAG é degradado por células crescidas em dermatam sulfato ou 

em Condroitim sulfato, demonstrando assim que a expressão das enzimas 

responsáveis pela degradação de heparina e de dermatam sulfato são controladas 

independentemente. Uma maior atividade degradativa sobre o Condroitim sulfato 

também estava presente, sugerindo a indução de uma condroitinase capaz de 

degradar tanto Condroitim sulfato como dermatam sulfato ou a indução de uma 

enzima específica para dermatam sulfato, com o aumento concomitante de expressão 
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da condroitinase AC já conhecida (MICHELACCI; DIETRICH, 1973). Para esclarecer 

tal ponto, era necessário purificar e isolar as enzimas. Entretanto, as primeiras 

tentativas foram infrutíferas, pois o emprego dos métodos convencionais de 

purificação de proteínas sugeria que as enzimas ocorressem, na bactéria, 

complexadas a outras proteínas. Um fracionamento parcial foi obtido por eletroforese 

em gel de agarose em solução de acetato de amônio 0,01M, pH 7. No entanto esse 

sistema de fracionamento era incômodo, rudimentar e de difícil reprodução 

(DIETRICH; SILVA; MICHELACCI, 1973). 

Foi utilizado, então, o mesmo sistema tampão empregado para o 

fracionamento das enzimas que atuam sobre heparina (DIETRICH; SILVA, 1974)– 

etilenodiamino-acetato, pH 7. Nessas condições, as mucopolissacaridases que agem 

sobre condroitim sulfato e dermatam sulfato foram separadas com sucesso das 

demais proteínas celulares, que migram para o polo positivo, enquanto elas migram 

para o negativo, bem como de sulfatases e glicuronidases, porém não foi possível 

separa-las entre si (DIETRICH; SILVA, 1974). Entretanto, quando o pH foi elevado 

para 8, duas atividades enzimáticas foram observadas: uma que existe nas células 

crescidas em glicose, mas cuja atividade aumenta quando a bactéria é crescida em 

presença de condroitim sulfato e que age sobre este (a condroitinase AC) e uma nova 

condroitinase induzida, que só age sobre Dermatam sulfato e que foi denominada 

“condroitinase B” devido a nomenclatura dada ao dermatam sulfato (“condroitim 

sulfato B”) (MICHELACCI; DIETRICH, 1974). Essa enzima isolada atua 

exclusivamente sobre dermatam sulfato, quebrando as ligações ,1-4 entre os 

resíduos de N-acetilgalactosamina e ácido L-idurônico, produzindo dissacarídeo 

insaturado 4-sulfato e oligossacarídeos insaturados sulfatados como produtos. Não 

atua sobre nenhum outro GAG (LINHARDT et al., 2006; MICHELACCI; DIETRICH, 

1974). A condroitinase AC, por outro lado, quebra ligações -glicosídicas entre N-

acetilgalactosamina ou N-acetilglucosamina e ácido glucurônico (LINHARDT et al., 

2006; MICHELACCI; DIETRICH, 1975). Como os condroitim sulfatos não possuem o 

ácido idurônico na sua estrutura, estes são resistentes à ação da condroitinase B. No 

entanto quando o dermatam sulfato de pele de suína (comercial), quando incubado 

com a condroitinase B produz, além de dissacarídeos, oligossacarídeos que 

suscetíveis a ação da condroitinase AC produzindo, principalmente, dissacarídeo 

insaturado 4-sulfato. (Figura 2). Esse resultado indica que o dermatam sulfato de pele 
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de porco é um polímero híbrido, contendo regiões ricas em ácido idurônico 

(susceptíveis à condroitinase B) e regiões ricas em ácido glucurônico (susceptíveis à 

condroitinase AC) (FRANSSON, L., 1968; MICHELACCI; DIETRICH, 1975, 1976b). 

Graças a suas especificidades complementares, as Condroitinases B e AC 

tornaram-se instrumentos valiosos para o estudo da estrutura dos dermatam sulfatos. 

Foram estudadas as estruturas de dermatam sulfatos de urina de pacientes 

portadores da síndrome de Hurler (DIETRICH et al., 1979), bem como de dermatam 

sulfatos extraídos de diferentes tecidos, de diversas espécies animais (MICHELACCI; 

POBLACION, 1986). Sendo todos eles híbridos, apresentando pelo menos dois tipos 

de unidades dissacarídicas em suas estruturas. As proporções entre esses 

dissacarídeos e suas posições relativas variam (COSTER; FRANSSON, 1981; 

FRANSSON, L., 1968; MICHELACCI; POBLACION, 1986).  

 

Figura 2. Ação das condroitinases B e AC sobre dermatam sulfato, Fonte: Aguiar (2004) 

 

Posteriormente foi descrita também uma nova Condroitinase de menor 

migração eletroforética, que age sobre condroitim 6-sulfato, mas não sobre condroitim 
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4-sulfato ou dermatam sulfato (MICHELACCI; DIETRICH, 1976a) Como as 

Condroitinases AC e B, a nova condroitinase, chamada “condroitinase C”, é uma 

endoglicosidase. A condroitinase C quebra ligações ,1-4 entre resíduos de N-

acetilgalactosamina ou N-acetilglucosamina e ácido glucurônico apenas quando a 

hexosamina não está sulfatada na posição 4. Assim, essa enzima é capaz de 

degradar as regiões 6-sulfatadas ou não sulfatadas dos condroitim sulfatos e do ácido 

hialurônico. No entando é inibida pelo seu produto e é fortemente inibida por íons 

fosfato. Sua temperatura ótima de ação, assim como a da condroitinase B, é 20C. A 

condroitinase AC, por outro lado, possui atividade ótima entre 30 e 40C 

(MICHELACCI; DIETRICH, 1976b). 

Utilizando a condroitinase C, juntamente com a condroitinase AC, demonstrou-

se que os condroitim sulfatos de diferentes origens também são híbridos, contendo 

unidades dissacarídicas 4- e 6-sulfatadas em diferentes proporções alternadas ao 

longo das cadeias (MICHELACCI; DIETRICH, 1976a). Como os GAGs são 

polidispersos, isto é, seus pesos moleculares variam dentro de uma faixa ampla, havia 

a possibilidade das moléculas de diferentes tamanhos apresentarem diferentes 

proporções entre os dissacarídeos. Para investigar esse ponto, o Condroitim 4-sulfato 

de cartilagem de baleia foi fracionado por eletroforese preparativa em gel de 

poliacrilamida. Onde foram obtidas treze frações cujos pesos variaram entre 7 e 74 

kDa. Essas frações foram então submetidas a análise enzimática com as 

Condroitinases C e AC onde verificou-se que o padrão de alternância entre as 

unidades dissacarídicas 6- e 4-sulfatadas era: 1:1, 1:2, 1:5. Estando presente dessa 

forma em todas as frações, independentemente do peso molecular do polímero. Além 

disso, a maior parte das frações, apresentaram as mesmas proporções entre os 

oligossacarídeos formados (MICHELACCI; DIETRICH, 1986). A Figura 3 mostra um 

esquema da ação dessas enzimas sobre Condroitim sulfato. 
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Figura 3. Ação das condroitinases C e AC sobre Condroitim Sulfatos, Fonte: Aguiar (2004) 

 

Nos trabalhos acima referidos, as condroitinases de Flavobacterium heparinum 

foram preparadas por eletroforese preparativa em gel de agarose. Esse método, 

contudo, é muito demorado, caro e o rendimento em enzimas puras é baixo. Diversos 

autores procuraram métodos alternativos para o preparo e purificação dessas 

enzimas, sendo que em 1987 por cromatografia de gel filtração em Sephacryl S-200, 

as três condroitinases - AC, B e C – foram fracionadas e uma nova condrotinase, 

chamada “condroitinase ABC”, foi identificada (MICHELACCI; HORTON; POBLACIN, 

1987). 

 Essa nova enzima, assim como as demais condroitinases, age como uma 

eliminase, formando dissacarídeos insaturados a partir de condroitim sulfatos e 

dermatam sulfato. No entanto, ao contrário das outras condroitinases que são 

endoglicosidases, a nova condroitinase ABC quebra ligações glicosídicas a partir da 

extremidade do polímero. Os oligossacarídeos produzidos como produtos 

intermediários pela ação das condroitinases B, AC e C são rapidamente degradados 

a dissacarídeos pela condroitinase ABC de F. heparinum (Figuras 4 e 5). A atividade 

ótima dessa enzima ocorre a 30C e entre pH 6,0 e 7,0. Como a condroitinase C, a 

condroitinase ABC é fortemente inibida por íons fosfato e pelos dissacarídeos 

insaturados formados(MICHELACCI; HORTON; POBLACIN, 1987). Em 1999 Aguiar 
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et al, descreveu um método utilizando uma cromatografia de interação hidrofóbica 

utilizando uma coluna de Fenil-Sepharose eluídas com concentrações decrescentes 

de Sulfato de amônio, onde equilibra a coluna com Sal na fase móvel, aplica-se a 

amostra e lava-se todo o material não ligado. No próximo passo as moléculas são 

então liberadas da fase estacionaria por uma mudança na concentração do sal 

presente no tampão, sendo as frações recolhidas e rapidamente avaliadas pela 

alteração da cor no DMB causada pela despolimerização do GAG  (AGUIAR; 

MICHELACCI, 1999) 

 

Figura 4. Degradação sequencial de Dermatam Sulfato em F. heparinum Fonte: Aguiar (2004) 
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Figura 5 Degração sequencial de condroitim sulfato em F.heparinum Fonte: Aguiar (2004) 

 

Pela sua especificidade na quebra de GAGs e na capacidade de avaliação dos 

produtos de formação dessa catalise. Nos últimos anos, aumentou significativamente 

a importância das condroitinases AC, B e C de Flavobacterium heparinum. Elas são 

importantes instrumentos para identificação e análise estrutural das cadeias de 

Condroitim e dermatam sulfatos e de seus proteoglicanos, estes por sua vez são 

importantes componentes da matriz extracelular dos tecidos e estão envolvidos em 

diversos processos de sinalização e organização celular. Entretanto, é necessário que 

essas enzimas apresentem um grau de pureza, tanto proteica quanto enzimática, 

elevado, pois, a presença de outras atividades enzimáticas, tais como, sulfatases e 

ou glicuronidases, enzimas capazes de degradarem os produtos gerados pela ação 
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das condroitinases, pode interferir nas análises dos glicosaminoglicanos (AGUIAR et 

al., 2003; MICHELACCI; DIETRICH, 1976b; PRYDZ, 2015). 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho teve por objetivo a identificação e caracterização estrutural 

dos glicosaminoglicanos extraídos de diferentes tecidos de córnea bovina e pele de 

porco, bem como a avaliação da atividade das Enzimas Condroitinases AC 

provenientes de Pedobacter heparinus e de Flavobacterium heparinum. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Extração e caracterização de GAGs presentes nos tecidos de córnea 

bovina e pele de porco;  

• Identificar dos GAGs constituintes utilizando liases específicas;  

• Análise química dos GAGs obtidos no processo de extração;  

• Análise espectrométrica dos GAGs obtidos no processo de extração 

(Infravermelho);  

• Purificação e caracterização de liases especificas de Pedobacter 

heparinus e de Flavobacterium heparinum;  

• Avaliar a cinética das enzimas extraídas e purificadas frente aos seus 

substratos  

• Avaliar o produto de degradação dos substratos por essas enzimas 

através de FACE 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Tecidos para a extração dos Glicosaminoglicanos 

• Pele suína foi adquirida de diferentes açougues da cidade de Juiz de 

Fora/MG; 

• Córneas obtidas a partir de olhos bovinos foram cedidas pela Fripai 

Distribuidora de Carnes Ltda (Juiz de Fora, MG, Brasil). 

3.1.2 Extração dos Glicosaminoglicanos 

• Papaína PA da PROQUÍMIOS (Rio de Janeiro, RJ, Brasil); 

• Fosfato dissódico (Na2HPO4) e Fosfato de Sódio (NaH2PO4), adquiridos 

da Vetec Química Fina Ltda (Duque de Caxias, RJ, Brasil)  

3.1.3 Purificação dos Glicosaminoglicanos 

• Q-Sepharose Fast Flow adquirida da GE Healthcare Bio-Sciences AB 

(Uppsala, Suécia) 

3.1.4 Eletroforese em gel de agarose 

• Câmara de eletroforese horizontal, modelo desenvolvido por Jaques et 

al (1968), adquirido da Técnica Permatron Ltda. (Joinvile, SC, BR) 

• Agarose da Bio-Rad Laboratories Inc (Rihmond, CA, EUA) 

• 1,3-Diaminopropano adquirido Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, EUA) 

• Brometo de N-cetil-N, N, N-trimetilamonio (cetavlon) da Merck 

(Darmstadt, Alemanha)  

• Azul de Toluidina da Vetec Química Fina Ltda (Duque de Caxias, RJ, 

Brasil) 

• Benzina foi adquirida da ISOFAR Industria e comércio de Produtos 

Químicos Ltda. (Duque de Caxias, RJ, Brasil) 

3.1.5 PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis) 

• Acrilamida (Ludwig Biotecnologia Ltda., Porto Alegre, RS, Brasil)  

• N-N’-metilbisacrilamida da Neon Comercial Ltda. (São Paulo, BR),  

• Persulfato de amônio (APS) obtido da Vetec Química Fina Ltda., Duque 

de Caxias, RJ, Brasil e 
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• N’, N’, N’, N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) adquirido da Sigma-

Aldrich Co. (St. Louis, MO, EUA).  

• Azul de toluidina 0.1% (Vetec Química Fina Ltda, Duque de Caxias, RJ, 

Brasil)  

3.1.6 Dosagens químicas 

3.1.6.1 Dosagens de ácido urônico  

• Tetraborato de Sódio Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, EUA) 

• Ácido sulfúrico PA, Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, EUA),  

• Carbazol (Sigma-Aldrich Co, St. Louis, MO, EUA)  

• Metanol 95% (Vetec Sigma-Aldrich Co., RJ, Brasil) 

3.1.6.2 Dosagens de açúcares aminados  

• Reagente de Acetilacetona (Acetil acetona adquirida da Sigma-Aldrich 

Co. St. Louis, MO, EUA)  

• 4-Dimetilaminobenzaldeido da Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, EUA 

3.1.6.3 Dosagem de Sulfato 

• Para a dosagem de sulfato utilizou-se também o reagente de gelatina-

BaCl2 (0,5% de gelatina difco e 0,5% de BaCl2). 

3.1.6.4 Dosagem de Bradford 

• Coomasie brilhante blue G-250 da Vetec Química Fina Ltda. (Duque de 

Caxias, RJ, Brasil)  

• Ácido Fosfórico PA (Dinâmica Química Contemporânea Ltda., Brasil) 

3.1.7 Fluorophore assisted carbohydrate electrophoresis (FACE) 

• 2-Aminoacridona (AMAC) da Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, USA) 

• Dimetil sulfóxido PA da Isofar (RJ, Brasil) 

• Cianoboridreto de sódio Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). 

• Glicina obtido da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA)  

• Δ0S, Δ4S e Δ6S obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA)  
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3.1.8 Fracionamento e caracterização das Enzimas provenientes do extrato 

bruto de Flavobacterium heparinum e Pedobacter heparinus  

• Phenyil- Sepharose (GE Healthcare Bio-Sciences AB -Uppsala, Suécia),  

• Sulfato de amônia 2M (Dinâmica Química Contemporânea Ltda., Brasil)  

• 1,9-Dimetilenoblue (DMB) da Proquimios (RJ, Brasil) 

3.1.9 Dessalinização das amostras das Enzimas purificadas com 

Hydrophobic Interaction Chromatography - com resina de Phenyl-

Sepharose. 

• Coluna de gel filtração com a resina p-10 obtidas da GE Healthcare Bio-

Sciences AB (Uppsala, Suécia) 

• Fitas Spectra/POR® (Spectral medical industries INC. 1100 Rankin 

Road, Houston, Texas) 

• Filtros Amicon Ultra 0,5L Ultracel 30k 

3.1.10 Reagentes em Geral 

• Cloreto de Sódio e Etanol p.a foram adquiridos da PROQUÍMIOS (Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil).  

• Ácido Tricloro Acético e ácido acético adquiridos da LABSYNTH 

Produtos para laboratórios Ltda. (São Paulo, Brasil). Tris(hidroximetil) 

aminometano da Biosolve (França)  

• Ácido clorídrico adquiridos da Vetec Química Fina Ltda., Duque de 

Caxias, RJ, Brasil, 

• EDTA da Êxodo Cientifica (SP, Brasil)  

• NaOH da Alphatec (RJ, Brasil).  

• Glicerol a 60% da Cromato Produtos Químicos Ltda., SP, Brasil,   

• Fluoreto de Sódio a 0.1M (The Coleman & Bell Co, Norwood, Ohio, 

USA).  

• Acetato de Cálcio a 0.1M da Isofar Industria e Comércio de Produtos 

Químicos Ltda. (RJ Brasil)  

• Padrões de uso geral: Dextran, Condroitim 4-sulfato de traquéia bovina, 

Dermatam sulfato de mucosa intestinal de porco, N-acetil-glucosamina, 

ácido D-glucurônico adquirido todos da Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, 

MO, EUA) Condroitim 6-sulfato de cartilagem de tubarão adquiridos da 
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Seikagakukogyo Co. Ltda. (Tóquio, Japão). Sulfato de Sódio da anidro 

adquiridos da Reagen (Rio de Janeiro, Brasil). Albumina bovina obtida 

da INLAB Confiança (Diadema, SP, Brasil)  

3.1.11  Equipamentos 

• Centrifuga Excelsa baby (Fanem ltda., Brasil). 

• Balança (Bell engeering, SP, Brasil) 

• Fonte de corrente contínua regulável Electrophoresis Power Supply 

Model 494 da Instrumentation Specialties Company (USA),  

• Impressora multifuncional (modelo HPC3180) em modo de cores RGB 

resolução 600 di, 

• Vórtex (Phoenix, Brasil), Espectrofotômetro SP-22 (Biospectro, Curitiba, 

PR, Brasil),  

• Espectrofotômetro Multiskan GO, Thermo Scientific (Waltham, MA, 

USA) 

• Para a corrida foi utilizado sistema de eletroforese vertical Mini-

PROTEAN® Tetra Cell da Bio-RadLaboratories Inc. (Richmond, CA, 

EUA) 

• GelDoc-It Imaging System, da UVP (Upland, Califórnia, EUA). 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Extração de Desmatam Sulfato de diferentes tecidos: Peles de Porco, 

córnea bovina  

Para a extração do Dermatam sulfato presente nos tecidos foram utilizadas 

pele suína e córnea bovina adquiridas de açougues da cidade de Juiz de Fora/MG. A 

pele suína foi cortada em pequenos fragmentos e as córneas bovinas foram batidas 

no liquidificador com aproximadamente 5mL de tampão fosfato-cisteína 0,05 M pH 6,5 

e posteriormente submetidas ao processo de proteólise com Papaína PA em tampão 

fosfato-cisteína 0,05 M pH 6,5. (1,8 g cisteína-HCl, 7,4 g EDTA sal dissódico, 15,3 g 

Na2HPO4 e 3,54 g NaH2PO4 (em 1 L de água destilada), na proporção de 1 mg da 

enzima para 100 mg do tecido. Após incubação por 18-24 horas a 60°C as amostras 

foram filtradas e adicionou-se a estas NaCl 4M e Ácido Tricloro Acético TCA 90% e 

deixados por 20 minutos em banho de gelo para precipitação de ácidos nucleicos e 

proteínas, centrifugou-se as amostras (2500 rpm, 15 minutos) e aos sobrenadantes 

foram adicionados 2,5 volumes de etanol PA, lentamente e sob agitação. Após 18 

horas a -20°C, as amostras foram novamente submetidas à centrifugação (2500 rpm, 

15 minutos), os precipitados recuperados foram secos a vácuo e analisados por 

eletroforese em gel de agarose em tampão 1,3-diaminopropano acetato. 

3.2.1.1 Análise dos produtos da extração por Eletroforese em gel de agarose em 

tampão 1,3-diaminopropano acetato (PDA) 

Os produtos da extração foram caracterizados por eletroforese em gel de 

agarose 0.5% em tampão 1,3-diaminopropano acetato (PDA) pH 9.2, com espessura 

de 2mm. A Corrida eletroforética foi submetida a diferença de potencial 100V até a 

migração apropriada em câmara refrigerada. Após a corrida o gel foi imerso em banho 

em solução de brometo de cetiltrimetilamonio (CETAVLON) 0,1% por um período 

mínimo de 2 horas para a precipitação das bandas de glicosaminoglicanos (GAGs). O 

gel foi então seco sob corrente de ar quente e corado com Azul de Toluidina 0.1% em 

solução de Etanol P.A 50%: ácido acético 1% por 20 minutos. A lâmina foi então 

lavada para a retirada do excesso do corante com solução de Etanol P.A 50%: ácido 

acético 1%. A aquisição da imagem das lâminas foi realizada a partir da impressora 

multifuncional (modelo HPC3180) em modo de cores RGB resolução 600 di. A 

quantificação das amostras feita posteriormente utilizando o programa TotalLab TL 

120 1D v2009 (Nonlinear Dynamics Ltda.). 
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3.2.1.2 Purificação dos extratos brutos por Cromatografia de Troca-Iônica (Q- 

Sepharose Fast Flow) 

Após a eletroforese as amostras foram submetidas à Cromatografia de Troca-

Iônica (Q- Sepharose Fast Flow). As frações foram ressuspensas em água destilada 

obtendo-se uma solução final de 5 mg/mL e posteriormente aplicado na coluna de Q-

Sepharose (5 mL de resina) previamente ativada com NaCl 4M e equilibrada com 

água destilada. Após aplicação da fração, a coluna foi lavada com água destilada e 

os polissacarídeos eluídos com três volumes (2 mL/min) de soluções de NaCl com 

concentrações crescentes (0,5M 1 M e 2 M). Totalizando assim cinco amostras 

(Amostra, H2O, 0.5M, 1M e 2M). As frações coletadas foram precipitadas 

posteriormente com 2,5 volumes de etanol PA, adicionados lentamente e sob 

agitação. Após mínimo de 18 horas a - 20ºC, as frações foram centrifugadas (2500 

rpm, 15 minutos) e o precipitado coletado seco a vácuo e analisado por eletroforese 

em gel de agarose em tampão 1,3-diaminopropano acetato (PDA) conforme descrito 

anteriormente (3.2.1.1 Analise dos produtos da extração por Eletroforese em gel de 

agarose em tampão 1,3-diaminopropano acetato (PDA)). 

Após os resultados da eletroforese prosseguiu-se para a escala preparativa, 

onde utilizou-se uma coluna de Q-Sepharose de 20 mL de resina, sendo a aplicação 

da amostra utilizada na mesma concentração de 5 mg/mL e as lavagens seguindo a 

mesma proporção de três volumes e concentrações. As frações coletadas foram 

precipitadas posteriormente com 2,5 volume de etanol PA, adicionados lentamente e 

sob agitação. Após mínimo de 18 horas a - 20ºC, as frações foram centrifugadas (2500 

rpm, 15 minutos) e o precipitado coletado seco a vácuo e analisado por eletroforese 

em gel de agarose em tampão 1,3-diaminopropano acetato (PDA). 

3.2.1.3  Cromatografia de gel filtração para Desalting  

As amostras de Córnea NaCl 0,5M, Córnea NaCl 1M, Córnea NaCl 2M, Porco 

NaCl 1M, Porco NaCl 2M, purificadas por cromatografia de troca iônica foram 

submetidas a cromatografia de gel filtração com resina Pd10. Após aplicação na 

coluna e eluição as amostras foram recolhidas, testada para a presença dos GAGs 

com DMB e congeladas. 

3.2.1.4 Dosagem de Ácido Urônico 
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Com as amostras de polissacarídeos extraídos e purificados foi realizada a 

dosagem de ácido urônico. 

Essa dosagem foi feita segundo o método de Di-Ferrante (1956), em triplicata, 

tubos com as amostras contendo 5 μg de amostra e 10 μg de amostra, com volume 

final de 250 μL (completados com água destilada), foram adicionados 2,5 mL do 

reagente borato (tetraborato de sódio 0,4% em ácido sulfúrico) e 100 μL de carbazol 

0,1% em metanol 95%. Os tubos foram agitados cuidadosamente em vórtex e 

aquecidos em banho fervente por 15 minutos. A leitura da absorbância das amostras 

foi realizada em 525 nm no espectrofotômetro SP-22, em temperatura ambiente. Os 

valores de ácido urônico foram calculados por meio de curva padrão de ácido D-

glucurônico. 

3.2.1.5 Dosagens de Sulfato Inorgânico 

Essa dosagem foi feita como proposto por Dodgson (1961), para isso foi 

realizado a hidrólise do material em capilares com HCl 8M a 100ºC por 6h. 

Posteriormente o material foi lavado dos capilares e secos no dessecador com NaOH 

para neutralização do ácido. As amostras foram então adicionadas 1,4 mL de água 

destilada e 0,5mL do reagente de gelatina-BaCl2 (0,5% de gelatina e 0,5% de BaCl2). 

As leituras foram realizadas a 500 nm e os valores de sulfato foram calculados com 

base em uma curva padrão de sulfato de sódio. 

3.2.1.6 Dosagens de Hexosaminas 

A dosagem de hexosaminas foi conduzida conforme o método modificado por 

Rondle e Morgan (1955). A hidrólise do material foi realizada em capilares com HCl 

6M por 4h a 100ºC com posterior secagem no dessecador com NaOH para 

neutralização do Ácido, logo após as secagens ressuspendeu as amostras em H2O e 

foi adicionado Reagente de Acetilacetona, as amostras foram então submetidas a 

incubação sob pressão a 100ºC por 20 min e após resfriar em temperatura ambiente 

adicionou-se o reagente de Ehrlich e Etanol P.A. A leitura foi realizada a 530nm e os 

valores de Hexosamina foram calculados baseados em uma curva padrão com N-

acetil-glucosamina.  
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3.2.1.7 Peso Molecular 

Foi utilizado para a estimativa dos pesos moleculares dos GAGs encontrados  

uma eletroforese em gel de poliacrilamida conforme adaptado por Hilborn e 

Anastassiadis (1971) e modificado por Dietrich e Nader (194), Alíquotas dos 

dissacarídeos foram ressuspensas em 2:1 de Tampão de amostra (Tris 40 mM, NaCl 

20 mM, EDTA 2 mM, glicerol 40%, vermelho de cresol 0,05%) e aplicadas ao gel de 

poliacrilamida 7,5% em tampão Tris-HCl 20nM preparado na hora. Realizou a corrida 

a 100V com o tampão 7,5% em tampão Tris-HCl 20 mM, após a corrida corou os géis 

com solução de azul de toluidina 0,1% em ácido acético 1% por 5min. O excesso de 

corante foi removido e o gel digitalizado e submetido a analise densitométrica pelo 

programa TotalLAb t 120 1D v 2009 (Nolinear Dynamics Ltd.) 

3.2.2 Purificação e Caracterização das Condroitinases 

3.2.2.1 Dosagem de Proteínas do extrato bruto 

Realizou-se a dosagem de proteínas das amostras dos extratos brutos de 

Flavobacterium heparinum e de Pedobacter heparinus recebidos após preparo e 

cultivo em São Paulo seguindo o método de Bradford (1976). Em tubos contendo 2 

μL e 4 μL frações enzimáticas completadas para volume final de 100 μL foram 

adicionados 2,9 mL do reagente de Coomasie G-250, a leitura da absorbância das 

amostras foi conduzida a 595 nm no espectrofotômetro SP-22. Os valores de proteína 

foram calculados por meio de curva padrão de albumina. 

3.2.2.2 Fracionamento e caracterização das Enzimas Presentes no Extrato Bruto 

Após dosagem de proteínas as amostras foram submetidas a cromatografia 

hidrofóbica utilizando a coluna de Phenyil-Sepharose. A coluna foi ativada utilizando 

sulfato de amônia 2M em tampão tris-acetato 0.05M pH 8.23, em sequência foi 

equilibrada com água destilada. A amostra foi aplicada de modo a ter 1mg de proteína 

para cada 1mL de resina, logo após, essa foi eluída com terceira lavagem utilizando 

1mL de Sulfato de amônia 1M em tampão tris-acetato 0.05M, após a quarta lavagem 

iniciou um gradiente com concentrações decrescentes (1 mL a 0 mL) de Sulfato de 

amônia 1M em tampão tris-acetato 0.05M, com decréscimo de 50 μL, sendo o volume 

final completado para 1 mL utilizando Tampão Tris-Acetato 0.05M pH 8.2, sendo 

realizadas quatro lavagens com 1ml de Tampão Tris-Acetato 0.05M pH 8.2. Todas as 

frações da eluição foram coletadas totalizando 28 frações 
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As alíquotas coletadas foram incubadas em uma placa de 96 poços utilizando 

3μL dos substratos Condroitim 4-sulfato de traqueia bovina da Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, EUA), Condroitim 6-sulfato de cartilagem de tubarão da Seikagakukogyo 

Co. Ltd. (Tóquio, Japão) e Dermatam sulfato de mucosa intestinal de porco por poço 

e, adicionados a esses 20μL das frações eluídas, para a incubação com DS foram 

adicionados 10% volume de Acetato de Cálcio 0.1M como cofator para a catalise da 

condroitinase B, uma vez que o real substrato da enzima tem sido descrito como DS 

e cálcio. A incubação foi deixada à temperatura ambiente incubando por 18h. Após a 

incubação adicionou as placas 200μL de 1,9-dimetileno (DMB), preparado de acordo 

com Farndale (1986), e a absorbância medida a 630nm em leitor de microplacas os 

gráficos de dispersão foram então plotados utilizando Microsoft Office Excel.  

As amostras com atividade e, portanto, com a presença das condroitinases AC 

e B foram então submetidas à análise e caracterização de atividades como descrito a 

seguir 

3.2.2.3 Determinação da Atividade Enzimática por Absorção em UV323nm  

Utilizando o espectrofotômetro modelo Evolution 160 UV-Vis, da Thermo Fisher 

scientific por 15min com câmera de temperatura controlada (30°C) por 15min em 

intervalos de 3 segundos monitorou-se a atividade das Enzimas presentes no estrato 

bruto, após a purificação por HIC e também as frações submetidas a desalting por 

diferentes métodos. Todas as atividades foram avaliadas incubando-as em cubetas 

de quartzo com 10μL do substrato (sendo eles: C4S, C6S ou DS) na concentração de 

10mg/mL,10μL da Fração com atividade e tampão Tris-Acetato 0.05M pH 8.2 deairado 

até o volume final de 1mL. Para as frações com DS foram também adicionados 100μL 

de Acetato de Cálcio 0.1M, o volume final se manteve para 1ml e como branco foram 

usados 2ml de tampão Tris-Acetato 0.05M pH 8.2 desairado. 

3.2.2.4 Dessalinização das amostras das Enzimas purificadas com HIC resina de 

Phenyl- Sepharose 

Foram utilizadas três diferentes técnicas para Desalting das amostras com as 

Enzimas. Após o desalting as amostras foram submetidas a avaliação de atividade 

por DMB e UV no comprimento de 230nm. 

• Coluna de gel filtração – 10 mL de resina- a coluna foi lavada com 3x 

volume com Tampão tris-acetato 0.05M pH 8.2. Adicionou 1 mL de 
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amostra ao centro da coluna e posteriormente 1 mL de Tampão tris-

acetato 0.05M pH 8.2.  

• Fitas Spectra/POR®- cada fita tem capacidade de 2,0 mL vol/cm, elas 

foram cortadas e colocadas para hidratar em um Becker com água 

destilada, após hidratação 2 mL de amostra foram adicionados à fita e 

fechados. As fitas com as amostras foram então imersas em um Becker 

com Tampão tris-acetato 0.05M pH 8.2, o sistema foi então mantido sob 

agitação com o agitador magnético e baixa temperatura em banho de 

gelo por 18h, sendo realizadas constantes trocas do Tampão. Após o 

desalting, amostras foram analisadas durante 15min no 

espectrofotômetro Evolution 160 UV-vis acoplado Thermo Fisher Air 

Cooled Single CellPeltier SPG1A. 

• Filtros Amicon Ultra 0,5mL Ultracel-30k - Foram adicionados 400 μL 

de cada fração pós coluna Phenyl-sepharose. Centrifugados por 1min, 

Microcentrífuga Beckman microcentrifuge B (1050 Page Mill  Rd, Palo 

Alto,CA, USA) , após a primeira centrifugação foram adicionados mais 

200 μL das amostras, centrifugou-se por duas vezes, 1min. Após 

centrifugação foi adicionada ao filtro 200 μL de solução de Albumina 1 

mg/mL em Tampão tris-acetato 0.05M pH 8.2, realizou-se outra 

centrifugação onde o volume retido no filtro foi coletado adicionando 

mais 50 μL de Albumina 1 mg/mL e armazenado -30°C, o filtrado 

também foi congelado. 

3.2.2.5 Fluorophore Assisted Carbohydrate Eletrophoresis (FACE) dos produtos de 

Degradação de GAGs por Condroitinases e avaliação de contaminantes 

Para a realização da FACE as amostras foram incubadas com 10 μL das 

Enzimas Purificadas, chondroitinase AC ou Chondroitinase B, mais 50 μL dos 

Substratos (C4S, C6S e DS) na concentração 10 mg/mL. Para as amostras incubadas 

com Chondroitinases B e DS foram adicionados também 10% de volume em Acetato 

de cálcio 0.1M. Realizou-se também uma incubação conforme a descrita acima, 

porém adicionou-se a esses eppendorffs 10% de NaF 0.1M. Após incubação a 

temperatura ambiente por 24h inativou-se as enzimas em banho fervente por 10 min.  

As amostras foram secas a vácuo e derivatizadas com AMAC Os 

monossacarídeos então degradados pela incubação foram derivatizados com 5 μL de 
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solução de 2-aminoacridona (AMAC) 50 mM, preparada previamente em DMSO: 

ácido acético (85:15). Após 15 minutos em temperatura ambiente adicionou 5μL de 

solução de Cianoboridreto de sódio 1M recém preparada. As frações foram então 

incubadas em banho 37°C por 16h, após essa incubação adicionou-se as amostras 

5μL de Glicerol 60%. Todos os padrões, Δ0S, Δ4S e Δ6S, foram submetidos ao 

mesmo protocolo de derivatização. As frações e padrões derivatizados descritos 

foram então analisados imediatamente por eletroforese em gel de Poliacrilamida 20% 

ou congeladas a -80C para posterior análise. 

A corrida eletroforética em gel de poliacrilamida 20% foi então realizada 

utilizando sistema de eletroforese vertical Mini-PROTEAN Tetra Cell com lâminas de 

7,2 cm com espaçadores de 0,75mm, a corrida foi realizada em gel de acrilamida-

bisacrilamida, preparados em sistema-tampão tris-HCl 1,5M (corrida) e 0,5M 

(Entrada) e a corrida em tampão tris-glicina pH 8,3. 

3.2.3 CINÉTICA 

3.2.3.1 Determinação de Km e VM 

Para a determinação de KM e Vm das Condroitinases AC foram realizadas três 

medidas de atividade conforme o item 3.2.2.2.1. Tanto para C4S quanto para C6S. 

Após as medidas da atividade foram calculadas as atividades das enzimas pela 

equação da reta, com a equação temos a quantidade de dissacarídeos gerados pela 

absorbância medida por minutos, o que equivale a UE das enzimas. Após o cálculo 

de UE iniciei a cinética adicionando o equivalente a 0,001UE de enzimas as cubetas 

com 17μL da solução de CS 1 mg/ml e 967μL de Tampão tris-acetato 0.05M ph 8,2. 

A cuba foi então colocada no espectro e as atividades medidas até 15% do volume de 

substrato ser consumido (aproximadamente 0,027nm). Ao atingir esse valor mais 

substrato foi adicionado a cubeta até chegar a concentração de 196 uM, a cubeta foi 

então homogeneizada e colocada novamente para medida no espectrofotômetro. A 

medida de absorbância seguiu até 5% do volume do substrato ser consumido ou 

passados 15 minutos. O mesmo processo de adição e medida foi realizado seguindo 

as concentrações de 393uM, 589uM, 1089uM. Após as medidas, foram gerados os 

gráficos e calculadas as equações das retas para cada concentração final, e utilizado 

o programa Grafite foram calculados a gerados o gráfico de Michaelis-Menten e pelo 

inverso destes foram calculados Vm e Km.  
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3.2.3.2 Dessulfatação dos Condroitim Sulfato para análise cinética 

Para um melhor entendimento da cinética da enzima fora realizada a 

dessulfatação do Condroitim de acordo com o método descrito por Schubert e Kantor 

(1956). Onde foi preparado no dia anterior uma solução de Ácido clorídrico 0.06M 

diluído em Metanol. Após o envelhecimento da solução em geladeira por um dia, 

foram pesados o Condroitim Sulfato de Sódio e colocados sob agitação por 24h, 48h 

e 72h.  Após esse período a reação foi centrifugada por 15 minutos 2500 rpm e 

colocada no vácuo para secar. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 PARTE I - EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSAMINOGLICANOS 

DOS TECIDOS DE PELE SUÍNA E CÓRNEA BOVINA  

4.1.1 Extração e purificação de glicosaminoglicanos de Pele Suína e Córnea 

Bovina  

Para a extração e purificação dos glicosaminoglicanos presentes na pele suína 

e na córnea bovina, os diferentes tecidos (pele: 1166 g; córnea: 134 g) foram 

submetidos à proteólise com papaína por 18 horas, conforme descrito em Métodos 

3.2.1. Após a remoção de proteínas, os materiais obtidos foram secos, pesados, 

ressuspensos em água (10 mg/ml) e submetidos à Cromatografia de Troca Iônica em 

Q-Sepharose (Métodos 3.2.1.2). As amostras foram eluídas com diferentes 

concentrações crescentes de NaCl, como descrito em Métodos 3.2.1.2, e os 

glicosaminoglicanos eluídos foram submetidos à precipitação com etanol e secos. O 

material obtido foi ressuspenso em água (100 μl) e submetidos à eletroforese em gel 

de agarose em tampão 1,3-diaminopropano acetato (PDA) 0,05 M, pH 9,0. A Figura 6 

apresenta os resultados obtidos, nesta córnea Bruto e pele suína Bruta representam 

as amostras dos pós secos após a proteólise e precipitação, que foram ressuspensos 

para aplicação no gel. As amostras denominadas na Figura 6 como Córnea Amostra 

e Pele suína Amostra correspondem as frações coletadas após a aplicação das 

amostras após proteólise sendo essa a primeira eluição na coluna, as Bandas Córnea 

H2O e Pele Suína H2O representam por sua vez as segundas frações coletadas após 

a lavagem da coluna cromatográfica com H2O. As bandas com o final Córnea 0,5M, 

córnea 1M e córnea 2M, (assim como Pele suína 0,5M, Pele suína 1M e Pele suína 
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2M) representam as concentrações de NaCl utilizadas para a lavagem da coluna e 

extração dos GAGs  

 

r  

Figura 6 Eletroforese em gel de agarose em tampão 1,3-diaminopropano acetato (PDA) 
0,05 M, pH 9,0 das frações de polissacarídeos de Pele Suína e Córnea bovina. Alíquotas de 

5ul de cada fração foi adicionada a cada poço.; Padrão (CS – condroitim sulfato, DS – 
dermatam sulfato, HS – heparam sulfato), Fonte: Próprio Autor 

 

Observa-se a presença de bandas com coloração violácea, resultado de 

metacromasia indicativa da presença de polissacarídeos sulfatados, no extrato bruto 

de ambos tecidos e nas frações 1 M e 2 M para a pele suína e nas frações 0,5 M, 1 M 

e 2 M para córnea bovina. Não sendo observado presença de banda nas posições 

referentes a amostra e água em nenhum dos dois tecidos. Podemos observar que as 

bandas apresentam migração eletroforética sugestiva de dermatam sulfato. A Tabela 

2 abaixo apresenta os resultados de rendimento da extração de glicosaminoglicanos 

após purificação por Cromatografia de Troca-iônica. A lamina acima foi também 

corada utilizando XXXXX, e pode observar o aparecimento de uma banda de 

coloração azulada apenas em na banda Córnea 0,5M. 
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Tabela 2 Rendimento da extração de glicosaminoglicanos na Pele Suína e Córnea 
Bovina 

Amostra 

Peso 

úmido do 

Tecido (g) 

Precipitado 

obtido na 

extração (g) 

Total de 

GAGs 

obtidos 

(mg) 

% de GAGs 

no 

precipitado 

Total de 

GAGs/tecido 

(peso úmido) 

(%) 

Pele 

Suína 
1166 4,299 153,32 3,566 0,01315 

Córnea 

bovina 
134 1,298 223,81 17,242 0,16702 

Fonte: Próprio Autor 

Podemos observar que a córnea bovina foi o tecido com maior razão 

GAG/tecido úmido, cerca de aproximadamente 13 vezes (12,7) maior que a pele 

suína. Como já dito, os precipitados foram submetidos à Cromatografia de Troca-

iônica em Q-Sepharose para remoção de compostos contaminantes e purificação dos 

glicosaminoglicanos. As frações obtidas foram ainda submetidas à dessalinização em 

Cromatografia de Gel Filtração em coluna P-10, liofilizados e os pós obtidos secos. 

Para a pele suína foram obtidos para fração 1 M cerca de 139,4 mg e para fração 2 

M, 13,8 mg. Já para a córnea bovina foram obtidas três frações, 05 M, 1 M e 2M com 

os seguintes pesos, 29,4 mg, 141,51 mg e 52,9 mg, respectivamente. A seguir, cada 

fração foram submetidas às análises físico-químicas e espectroscópicas. 

4.1.2 Caracterização físico-química e espectroscópica do DS de diferentes 

tecidos 

4.1.2.1 Caracterização Química 

Cada fração obtida pela Cromatografia de Troca iônica foram avaliadas por 

eletroforese em gel de agarose em tampão 1,3 diamino-acetato, 0,05M, pH 9,0 e 

densitometrias, dosagens de sulfato pelo Método de Dogdson, de hexosamina pelo 

Método de Rondle e Morgan e de ácidos urônicos  pelo Método de DiFerrante 
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modificado, conforme descritos em Métodos 3.2.1.6 Métodos 3.2.1.5 e Métodos 

3.2.1.4, respectivamente, para avaliar a estrutura e composição química desses 

glicosaminoglicanos. Os valores são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 .Dosagens químicas das amostras de glicosaminoglicanos de tecidos 
Córnea Bovina e Pele de Porco 

 µg/100 µg de amostra µmol   

Amostra GlcNAc  GlcA SO3 GlcNAc   GlcA  SO3 
GlcNAc / 
GlcNAc 

GlcA / 
GlcNAc 

SO3/ 
GlcNAc 

C 0,5 M 
29,758 
±0,003 

20,287 
±0,066 

6,179 
±0,001 0,135 0,104 0,072 1 0,777 0,534 

C 1 M 
35,818 
±0,003 

19,609 
±0,036 

10,101 
±0,001 0,162 0,101 0,117 1 0,624 0,725 

C 2 M 
42,182 
±0,006 

8,626 
±0,020 

18,397 
±0,004 0,191 0,044 0,214 1 0,233 1,122 

P 1 M 
27,030 
±0,002 

26,524 
±0,070 

11,308 
±0,001 0,122 0,137 0,131 1 1,118 1,076 

P 2 M 
19,152 
±0,001 

27,530 
±0,124 

7,537 
±0,001 0,087 0,142 0,088 1 1,638 1,012 

Fonte: Próprio Autor 

Podemos observar que as frações obtidas de córnea bovina apresentam uma 

razão de sulfato/hexosamina crescente em relação à concentração de NaCl utilizada 

na eluição. Entretanto, não foi possível observar essa relação para as frações de pele 

suína que apresentaram a mesma razão SO3/GlNAc. As relações GlcA/GlcNAc para 

as diferentes frações apresentam variações, uma vez que pelo Método de Carbazol 

(DiFerrante) o ácido glucurônico e o ácido Idurônico apresentam valores de absorção 

diferentes. 

A concentração de glicosaminoglicanos nas frações foram determinadas pelo 

valor de GLcNAc e pela densitometria das lâminas de eletroforese. A Tabela 4 

apresenta os resultados, podemos observar que corrigindo os valores das dosagens 

pelo encontrado na densitometria há uma redução no teor quando comparado com o 

encontrado as dosagens químicas. 
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Tabela 4 Análise Densitométrica e do Teor de Glicosaminoglicanos de Tecidos 
Córnea Bovina e Pele de Porco e suas Frações 

 Análise Densitométrica Análise valor GlcNAc 

Amostra Conc. (µg/µl) Teor (%) Conc. (µg/µl) Teor (%) 

Pb 0,962 9,61   

P1M 1,154 115,36 0,676 67,66 

P2M 0,566 56,64 0,814 81,44 

Cb 1,571 15,71   

C0,5M 0,240 24,01 0,959 95,91 

C1M 1,152 115,18 0,615 61,46 

C2M 0,889 88,93 0,435 43,54 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.1.2.2 Determinação do Peso Molecular por Eletroforese de Poliacrilamida 

O peso molecular (PM) modal das frações foram obtidas após regressão 

logarítmica comparando a distância de migração das amostras com os obtidos dos 

padrões de Dextram, C4S e C6S após corrida em gel de poliacrilamida. 

 

Figura 7 Eletroforese em gel de poliacrilamida 7,5% corado com azul de toluidina 0,1% para 

peso molecular das amostras de DS proveniente de Pele de Porco e de Córnea Bovina, 

Fonte: Próprio Autor 
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Tabela 5: Peso molecular modal dos glicosaminoglicanos presentes nas diferentes frações 
purificadas de Pele Suína e Córnea Bovina 

Amostras Peso Molecular (kDa) 

Córnea 0,5M n/a 
Córnea 1M 72,6946 
Córnea 1M 37,37124 
Córnea 2M 74,42838 
Córnea 2M 39,78432 
Porco 1M 21,9006 
Porco 2M 21,99306 

Fonte: Próprio Autor 

Analisando a Figura 7, podemos observar a presença de bandas bem definidas 

para as frações de pele suína 1M e 2 M com os pesos moleculares estimados de 

21,9006 kDa e de 21,99306 kDa, respectivamente. 

Para córnea bovina, podemos notar duas regiões com bandas no gel de 

poliacrilamida para as frações 1M e 2M, com pesos moleculares estimados de 

aproximadamente de 37-39 kDa para banda menor e de 72-74 kDa para as bandas 

de maior peso. A fração 0,5 M não foi observada a presença de banda metacromática. 

Bandas de alto peso molecular, para esses tecidos, pode indicar a presença de 

peptídeos ligados às cadeias de glicosaminoglicanos como resultado de uma não 

degradação proteolítica total da cadeia de proteoglicano. Dessa forma, submetemos 

alíquotas das frações à reação de β-eliminação para a quebra da região de ligação 

entre as cadeias de glicosaminoglicanos e as proteínas.  

Não foram observadas alterações significativas após a β-eliminação para as 

frações eluídas de pele suína. Para as frações obtidas a partir de córnea bovina, 

nenhuma alteração foi observada para a fração 1 M e somente para a fração 2 M, 

observamos uma redução de peso molecular para 45.2598 kDa, após a β-eliminação. 

Novamente, para as amostras de córnea bovina 0,5M não foi possível visualização de 

bandas metacromáticas. 

4.1.2.3 Infravermelho (IR)  

Com o intuito de observar as principais diferenças estruturais entre os GAGs 

extraídos dos tecidos, assim como a presença de grupos funcionais característicos de 

cada polissacarídeo, as frações estudadas foram submetidas a análises 

espectroscópicas de Infravermelho (IR)  
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A Figura 8 apresenta os espectros obtidos dos materiais extraídos dos tecidos. 

Os valores atribuídos a cada banda e região estão listados na Tabela 6.  

 

Figura 8 Espectros infravermelhos das frações extraídas de córnea bovina e pele suína, , Fonte: 
Próprio Autor 

 

O espectro infravermelho para as amostras extraídas de córnea bovina pele 

suína está mostrado na Figura 8. A absorbância e ampla e intensa na regia do 3334 

cm-1 é atribuída a vibração de estiramento do O–H. A característica de estiramento 

vibracional de anéis de açúcar foi em 2936 cm-1. O sinal em 1632cm-1 foi atribuído a 

vibração H–O–H. O pico em 1412cm-1 foi assinalado como vibração de dobra no plano 

de O–H. os sinais próximos a 1049cm-1 foram relacionados com vibrações do 

esqueleto de C–O–C. Os sinais próximos a 1241cm e em 840cm-1 foram atribuídos a 

vibrações de estiramento de S=O e C–O–S. O pico em 1549cm-1 foi atribuído a 

variação no ângulo de vibração de N–H (BAI; HAN; ZHAO, 2018; CABASSI; CASU; 

PERLIN, 1978; CAMACHO et al., 2001; LONGAS; BREITWEISER, 1991; LONGAS; 

RUSSELL; HE, 1987; MAINRECK et al., 2011; MOHAMED et al., 2017). Os resultados 

dos espectros obtidos mostram que as estruturas analisadas provenientes de pele 

suína e córnea bovina eluídas em diferentes concentrações de NaCl contem grupos 
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carboxílicos e sulfatos de acordo com as características estruturais de GAGs 

encontrados na literatura 

As Figuras 9 e 10 apresentam os espectros das frações e a região da digital 

das moléculas, provando que possuímos DS com estruturas diferentes umas das 

outras.  

 

Figura 9 Espectro Infravermelho da região digital para as Frações 0,5 M, 1M e 2M 
de córnea bovina, Fonte: Próprio Autor 
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Figura 10: Espectro Infravermelho da regiao digital para as Frações 1M e 2M de pele suina, Fonte: 
Próprio Autor 

 

Podemos observar que para as três frações eluídas de córnea bovina temos 

três diferentes tipos de GAGS, uma vez que seus espectros apresentam 

características diferentes uns dos outros, comparando os espectros obtidos com os 

obtidos por Mainreck (2010) podemos observar para a fração Córnea 2M picos 

característicos de Queratam sulfato na região de 1000 cm-1.Para Pele suína 1M e 2M 

podemos observar duas estruturas semelhantes na sua região digital porem com 

intensidades diferentes no espetro infravermelho. 
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Tabela 6. Principais bandas encontradas nos espectros e suas atribuições conforme 
a literatura 
Região da 
banda (cm-1) 

Grupo característico Córnea 
0.5M 

Córnea 
1M 

Córnea 
2M 

Porco 
1M 

Porco 
2M 

1620 COO- (vibração de 
estiramento 
antissimétrico 

1632 1633 1633 1628 1632 

1410 COO- (vibração de 
estiramento simétrico 

1411 1413 N/A 1413 1416 

1248 (centro 
de absorção) 

S dupla O (vibração 
de estiramento 
antissimétricos) 

1239 1221 1216 1225 1223 

1065 S dupla O (vibração 
de estiramento 
simétrico) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

1041-1049 c-o (vibração de 
estiramento) 

1071 1049 1058 1048 1048 

1000 OSO3- (posição 
equatorial) 

N/A N/A 989 N/A N/A 

804-853 OSO3- (posição axial) N/A N/A N/A N/A N/A 

1123-920 cc ring, coc, coh 934 925 924 924 924 

1380 CH 1376 1373 1375 1375 1372 

1560 CN 1552 1555 1556 1565 1563 

1013 COC 1028 1026 1025 1022 1019 

810 COS N/A N/A 814 N/A N/A 
N/A = não aparente 

Fonte: Próprio Autor 

 
Na figura 11, apresentamos o espectro das frações extraídas centralizados na 

região do 1248cm-1, essa região tem sido atribuída por representar o grau de 

sulfatação dos GAGs. Após a comparação dos espectros em 1248cm-1 para as 

amostras podemos observar a ausência de bandas nessa região para o GAGs 

extraídos de córnea bovina na fração de 0,5 M. Em relação a sulfatação das demais 

frações de córnea bovina, frações 1M e 2M, e pele suína fração 1M e 2M, pode-se 

observar o aparecimento das bandas características de grupamentos sulfatos na 

estrutura. 
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Figura 11. Espectros de infravermelho das frações extraídas centralizados na região 1248 cm−1, 
Fonte: Próprio Autor 

4.1.3 Fluorophore Assisted Carbohydrate Eletrophoresis (FACE) dos 

produtos de Degradação de GAGs provenientes de pele de Porco e de 

Córnea 

As frações obtidas da purificação dos glicosaminoglicanos de córnea bovina e 

pele suína foram submetidas a digestão enzimática com mucopolissacaridases 

bacterianas específicas, condroitinase B e condroitinase AC, para analisar os 

produtos de degradação formado por essas enzimas. A condroitinase AC catalisa a 

reação em C4S, C6S, ácido hialurônico e regiões glucurônicas de DS de maneira 

endolítica, e a Condroitinase B catalisa as reações de eliminação das regiões 

contendo IduA de DS também de maneira endolítica 
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Figura 12. Eletrofluorograma no sistema Tris-Glicina. Frações analisadas em gel de acrilamida- 
bisacrilamida 25% marcadas com fluoróforo 2-aminoacridona (AMAC), Fonte: Próprio Autor 

 

Podemos observar que os produtos de degração para pele suína é maior que 

quando comparado a digestão dos mesmos compostos por condroitinase AC, 

evidenciando assim a presença de regiões glucurônicas e idurônicas características 

de dermatam sulfato. Para as fações extraídas de córnea, a fração eluídas na 

concentração de 0,5M foi degradada apenas pela Condroitinase AC e pode-se 

observar a formação de ΔDi0S, ΔDi4S, ΔDi6S. Para a fração de córnea bovina 

extraída a 1M está apresentou uma maior formação de produtos na quando 

degradada pela condroitinase AC, porém com a degração utilizando a condroitinase 

B pode-se notar a formação de dissacarídeos evidenciando assim a presença de 

regiões com ácido idurônico . Para a extração na concentração de 2M temos pouca 

formação de produtos da digestão das enzimas. Visualizamos também um arraste em 

ambas as lâminas indicando uma quebra incompleta dos glicosaminoglicanos, 

provável presença de oligossacarídeos e tetrassacarídeos. 
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4.2 PARTE II - PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS CONDROITINASES 

AC E CONDROITINASES B DE Pedobacter heparinus E DE Flavobacterium 

heparinum 

4.2.1 Determinação da Atividade Enzimática por Absorção em UV323nm do 

extrato brutos de Pedobacter heparinus  

Conforme descrito no item 3.2.2.3, foram avaliadas as atividades dos extratos 

brutos antes de qualquer processo de purificação e separação utilizando como 

substratos C4S, C6S e DS. 

 

Figura 13 Atividade Extrato Bruto das Enzimas P.heparinus para diferentes substratos, Fonte: 
Próprio Autor 

Pode se observar no gráfico que a velocidade de degradação é maior sobre o 

Condroitim 6-sulfato do que sobre o Condroitim 4-sulfato e dermatam sulfato quando 

comparados. Com esses valores calculamos assim a atividade do extrato bruto 

utilizando o coeficiente de extinção molar dos dissacarídeos (ε232= 5.500 M-1 cm-1), 

sendo a unidade enzimática calculada com base na quantidade de enzima necessária 

para produzir 1µmol de dissacarídeo insaturado por minuto, sendo as unidade 

enzimática calculadas para os substratos C4S, C6S e DS: 3,07E-01, 9,13E-01, 1,25E-

01, respectivamente. 
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4.2.2 Fracionamento e caracterização das Enzimas Presentes no Extrato 

Bruto de Pedobacter heparinus  

Foram utilizadas as amostras de enzimas expressas de Pedobacter heparinus, 

as amostras contendo as enzimas foram então submetidas a cromatografia 

hidrofóbica utilizando a coluna com resina de Phenyl Sepharose High Performance 

(HP). conforme descrito anteriormente neste trabalho (3.2.2.2 Fracionamento e 

caracterização das Enzimas Presentes no Extrato Bruto). As alíquotas coletadas após 

a eluição na coluna foram avaliadas quanto a presença das Condroitinases através 

da incubação das alíquotas em placas de 96 poços e posterior adição de 200ul de 

1,9-dimetileno (DMB), preparado de acordo com Farndale (1986). Absorbância foi 

medida a 630nm em leitor de microplacas e os gráficos de dispersão estão 

apresentados abaixo: 
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Figura 14 Fracionamento de Condroitinases de P.heparinus após 6 de incubação, Fonte: Próprio 
Autor 

 

 

Figura 15 Fracionamento de Condroitinases de P.heparinus após 24h de incubação, Fonte: Próprio 
Autor 
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Na figura 15 podemos observar duas regiões com maior absorção, sendo o 

resultado indicativo da presença das Condroitinases para os respectivos 

dissacarídeos. Sendo a primeira região corresponde as frações de número 5 a 10, e 

a segunda 21 a 26, indicando a presença de Condroitinases AC e Condroitinases B 

nessas respectivas regiões após leitura 24h, as frações presentes nas três regiões 

foram submetidas a diferentes processos de dessalinização. 

4.2.3 As frações que demostraram atividades pelo método DMB foram então 

submetidos a diferentes processos de dessalinização 

4.2.3.1 Atividade pós dessalinização feita com Filtros Amicon Ultra 0,5L Ultracel 

30k 

Conforme descrito em Métodos 3.2.2.4 foram utilizados os filtros Amicon Ultra 

0,5L Ultracel 30k e a medida da atividade foi feita sob as mesmas condições das 

descritas anteriormente no item 3.2.2.3. E seus gráficos estão apresentados abaixo:  

 

Figura 16 Atividade Extrato Bruto das Enzimas P.heparinus usando como substratos C4S e 

C6S após dessalinização com filtro Amicon Ultra 0,5L Ultracel 30k, Fonte: Próprio Autor 
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Figura 17 Atividade Extrato Bruto das Enzimas P.heparinus usando como substrato DS após 

dessalização com o filtro Amicon Ultra 0,5L Ultracel 30k, Fonte: Próprio Autor 

Podemos observar uma queda na atividade das Condroitinases AC após 

dessalinização com filtro para o substrato C6S, porem houve uma queda na sua 

atividade quando comparado ao extrato bruto, essa queda pode ser explicada pela 

purificação e ausência de Condroitinase C como “contaminante” no extrato bruto. Para 

Condroitinase B houve uma significativa alteração na inclinação da reta podendo ser 

resultado de uma maior concentração dessas enzimas na solução após o processo 

de dessalinização. 

4.2.3.2 Atividade pós dessalinização feita em Coluna cromatográfica 

Os gráficos abaixo apresentam as atividades das frações após o desalting 

realizado pelo uso de coluna cromatográfica p-10 como descrito em Materiais e 

Métodos 3.2.2.4 utilizando como substrato o C4S.As amostras de Condroitinase B não 

mantiveram atividade depois da dessalinização com coluna.  
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Figura 18 Atividade Extrato Bruto das Enzimas de P. heparinus Condroitinases AC após a 

dessalinização com coluna cromatrografica, Fonte: Próprio Autor 

Podemos observar uma baixa atividade das enzimas após a realização do 

processo de dessalinização por cromatografia com coluna p-10. 

4.2.3.3 Atividade pós dessalinização feita com Membrana de dialise 

Os resultados obtidos para esse tipo de dialise mostraram uma concentração 

muito baixa de Enzimas, logo foram realizados testes usando um maior volume (20µL) 

para o teste para que essa atividade pudesse ser medida.  

 

Figura 19 Atividade Extrato Bruto das Enzimas Condroitinases AC de P.heparinus após 

dessalização com membrana, Fonte: Próprio Autor 
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Figura 20 Atividade Extrato Bruto das Enzimas Condroitinase B de P.após dessalinização com 
membrana, Fonte: Próprio Autor 

Comparando as atividades das Condroitinases após os diferentes tipos de 

dessalinização podemos concluir que o melhor método para é a filtração utilizando 

filtros Amicon Ultra 0,5L Ultracel 30k, baseado no fato deste preservar a atividades 

das enzimas quando comparando com os demais métodos utilizados. 

4.3 PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS CONDROITINASES AC E 

CONDROITINASES B DE FLAVOBACTERIUM HEPARINUM  

4.3.1 Determinação da Atividade Enzimática por Absorção em UV323nm do 

extrato brutos de F.heparinum 

Conforme descrito no item 3.2.2.3,, foram avaliadas as atividades dos extratos 

brutos antes de qualquer processo de purificação e separação para os substratos 

C4S, C6S. Pode se observar no gráfico abaixo que a velocidade de degradação é 

maior sobre o Condroitim 6-sulfato do que sobre o Condroitim 4-sulfato para as 

enzimas provenientes das duas bactérias, A atividade do extrato bruto foi então 

calculada como anteriormente. 
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Figura 21 Atividade Extrato Bruto F heparinum para substratos C4S e C6S, Fonte: Próprio Autor 

 

4.3.2 Fracionamento e caracterização das Enzimas Presentes no Extrato 

Bruto de F. heparinum  

 

Figura 22 Fracionamento de Condroitinases de F.heparinum incubados por 24h, Fonte: Próprio Autor 

 

Na figura 22 acimas podemos observar duas regiões com maior absorção, 

sendo o resultado indicativo da presença das Condroitinases para os respectivos 

dissacarídeos. Sendo a região denominada como 1 corresponde as frações de 

número 3 a 10, e a denominada como 2 correspondentes as frações de 21 a 26, 
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indicando a presença de Condroitinases AC e Condroitinases B, respectivamente. As 

frações que demonstraram atividade foram submetidas aos processos de 

dessalinização conforme feito para as enzimas de P. heparinus. 

4.3.3 Dessalinização das amostras das Enzimas purificadas com High 

Interaction Chromatography (HIC) em resina de Phenyl-Sepharose 

Com os resultados das primeiras Enzimas indicando o melhor método para 

dessalinização das Condroitinases procedeu-se apenas realizando o método de 

Filtração para as condroitinases de F. heparinum. 

4.3.3.1 Atividade pós dessalinização feita com Filtros Amicon Ultra 0,5L Ultracel 

30k para F. heparinum 

 

Figura 23 Atividades Condroitinases de F. heparinum para os substratos C4S e C6S 

após dessalinização com filtro Amicon Ultra 0,5L Ultracel 30k, Fonte: Próprio Autor 
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4.3.3.2 Resultados comparativos das U.E. e atividade especifica das enzimas 

Tabela 7: Atividades das Enzimas Extrato Bruto 

  U.e. (µmol/min/mL) 

Total 
proteínas 
(mg/mL) 

Atividade 
Especifica 

P. heparinum C4s 3,07E-01 9,47E-01 3,24E-01 

P. heparinum C6s 9,13E-01 9,47E-01 9,63E-01 

P.heparinus  Ds 1,25E-01 9,47E-01 1,32E-01 

F.heparinum  C4s 2,76E-01 2,71E+01 1,02E-02 

F. heparinum C6s 5,38E-01 2,71E+01 1,99E-02 

Fonte: Próprio Autor 

Pode-se observar com esses resultados uma diferença entre as atividades do 

extrato bruto das enzimas de Pedobacter heparinus para F. heparinum para os 

mesmos substratos. 

Tabela 8: Atividades das Enzimas após purificações utilizando diferentes 
metodologias 

  
Ue 

(umol/min/ml) Rendimento (%) 

P. heparinus   

ChonAC pós dessalinização com membranas 20ul 2,00E-02 2,34E+00 
ChonB pós dessalinização com membranas 20ul 1,27E-02 1,06E+01 
ChonAC pós dessalinização com coluna C4S 2,00E-02 1,67E+01 

ChonAC pós dessalinização com filtro C6S 3,02E-01 3,53E+01 
ChonAC pós dessalinização com filtro C4S 2,20E-01 2,16E+02 
ChonB pós dessalinização com filtro 3,02E-01 2,52E+02 

F. heparinum   
ChonAC pós dessalinização com filtro C4S 1,27E-01 2,36E+00 
ChonAC pós dessalinização com filtro C6S 2,00E-01 7,24E+00 

Fonte: Próprio Autor 
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4.4 CINÉTICAS DAS CONDROITINASES DE DIFERRENTES ORIGENS 

4.4.1 Cinética das Condroitinases AC provenientes de P.heparinus  

Para a obtenção da curva de saturação das enzimas e o diagrama de 

Lineweaver-Burke foram incubados 1 U.E com diferentes concentrações do substrato 

e avaliada a formação dos produtos insaturados no espectrofotômetro em 232 nm, 

conforme descrito em Métodos no item 3.2.3.1. Para o cálculo de Vmax e Km foi 

utilizado o software Grafit 5.  

Figura 24 Cinética enzimatica P.heparinus  ChonAC para o substrato C4s, Fonte: Próprio Autor 

Figura 25 Cinética enzimática P.heparinus  ChonAC para o substrato C6s, Fonte: Próprio Autor 
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Figura 26 Cinética enzimatica P.heparinus  ChaseAC para o substrato C4s NaF, Fonte: Próprio Autor 

 

 

Figura 27 Cinética enzimatica P.heparinus  ChaseAC para o substrato C6s com NaF, Fonte: Próprio 
Autor 

Os resultados de Vmax e Km para os dois substratos foram diferentes para 

todas as medidas. Sendo Vmax aproximadamente duas vezes maior para o substrato 

C6S quando comparado com C4S. Já a afinidade para C6S é menor quando 

comparada com C4S na ausência de Fluoreto de sódio, porém com a adição de íons 

de Flúor ao meio este alterou a afinidade das enzimas pelos substratos e o possível 

reconhecimento dos destes pela enzima.  

Como obtivemos uma a variação entre as cinéticas para os substratos C4S e 

C6s e para avaliar o efeito do grupamento sulfato na catalise e reconhecimento do 
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substrato pela enzima procedemos coma dessulfatação do C4S conforme descrito em 

métodos, item 3.2.3.2. Para os ensaios realizamos a dessulfatação de um C4S padrão 

durante três tempos diferentes e procedeu-se com a cinética conforme feito para os 

substratos sem dessulfatação.  

 

 

Figura 28 Cinética enzimatica ChaseAC P.heparinus  para o substrato C4S dessulfatado tempo 1, 
Fonte: Próprio Autor 

 

Figura 29 Cinética enzimatica ChaseAC P.heparinus  para o substrato C4S dessulfatado tempo 2, 
Fonte: Próprio Autor 
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Figura 30 Cinética enzimatica ChaseAC P.heparinus  para o substrato C4S dessulfatado tempo 3, 
Fonte: Próprio Autor 

Para avaliar a atividade das enzimas sobre os substratos dessulfatos e 

correlacionar com cinética das ChaseAC obtidas, realizou-se uma incubação destes 

condroitins dessulfatados, e de C4S sem alterações, com as enzimas e logo após a 

digestao foi realizada uma FACE para avaliar os produtos de degração. Notamos no 

entanto que quanto maior o tempo dessulfatando pelo metodo escolhido menor foi a 

formação do produto. O que nos levou a inferir que para o metodo de dessulfação 

escolhido há uma possivel acetilação do dissacarídeo . 

 
Tabela 9: Cinética das ChaseAC de P.heparinum para diferentes substratos 

Substrato Vmax Km 

C4S 0,0031 35,9026 
C6S 0,0061 177,4403 
C4S +NaF 0,0049 136,3435 
C6S + NaF 0,0082 82,1782 
T1 (12h) 0,0035 158,3329 
T2 (24h) 0,0018 35,5202 
T3 (48h) 0,0025 176,2963 

Fonte: Próprio Autor 
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4.4.2 Cinética das Condroitinases AC provenientes de Flavobacterium 

heparinum  

Para avalias as diferenças das condroitinases AC provenientes de F. 

heparinum e compara-las com as obtidas de P. heparinus procedemos com as 

análises cinéticas conforme descritas anteriormente no trabalho 

 

Figura 31 Cinética enzimatica F. heparinum ChaseAC para o substrato C4s, Fonte: Próprio Autor 

 

 
Figura 32 Cinética enzimatica F. heparinum ChaseAC para o substrato C6s, Fonte: Próprio Autor 

 

Tabela 10: Cinética das ChasesAC de F heparinum para diferentes substratos 

Substrato Vmax Kmax 

C4S 0,0031 35,9026 
C6S 0,0061 177,4403 

Fonte: Próprio Autor 
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4.5 FLUOROPHORE ASSISTED CARBOHYDRATE ELETROPHORESIS (FACE) 

DOS PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO DE GAGS POR CONDROITINASES DE 

P.HEPARINUS  E F.HEPARINUM 

4.5.1 Fluorophore Assisted Carbohydrate Eletrophoresis (FACE) dos 

produtos de Degradação de GAGs das Condroitinases AC provenientes 

de P.heparinus e F heparinum 

A figura 34 apresenta as FACEs dos produtos de degradação dos CS padroes 

e dos C4S dessulfatados em diferentes tempos das condroitinases AC de P heparinus 

e F hepainum  

  

Figura 33 Eletrofluorogramas em Sistema Tris-glicina. (A) Fração digeridas com Condroitinases AC 
de P.heparinus  (B) Fração digeridas com Condroitinases AC de F. heparinum. Frações analisadas 
em gel de acrilamida- bisacrilamida 25% marcadas com fluoróforo 2-aminoacridona (AMAC). Cerca 
de 50ug de dissacarídeos foram derivatizados após digestão com Condroitinases AC na presença e 
ausência de NaF para avaliação de possíveis contaminantes, também foram feitas as digestões de 

C4S após processo de dessulfatação em diferentes tempos, Fonte: Próprio Autor 

Pode se observar a diferença de intensidade nas bandas de ∆Di0S com a 

adição e sem a adição de Ions de Fluoreto, esses ions atuam como inibidores das 

sulfatases, um grupo de enzimas comuns e considerado para esse estudo como um 

contaminante. Podemos perceber tambem as diferenças  dos dissacarideos formados 

após a degradação enzimatica utilizando AC e  Condroitinase B temos que para a 

ChonAC de P.heparinus obtivemos uma maior formação de ∆Di0S para o substrato 

C6S assim como ocorre uma maior formação de oligos para o mesmo substrato 

quando degradados com F heparinum. Podemos notar também que para os 

condroitins dessulfatados pelo método mencionado anteriormente, obtivemos uma 

melhor degradação (formação de dissacarídeos identificáveis pela FACE) do que 
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quando comparadas com a digestão enzimática utilizando os mesmos substratos e 

ChonAC de P heparinus 

4.5.2 Fluorophore Assisted Carbohydrate Eletrophoresis (FACE) dos 

produtos de Degradação de GAGs das Condroitinases B provenientes 

de P.heparinus  

Assim como para as Condroitinases AC realizou-se a degração do DS (porcine 

intestine) pelas condroitinases B para que os produtos pudessem ser observados 

conforme apresentados na figura 35,  

 

Figura 34 Eletrofluorograma no sistema Tris-Glicina. Frações analisadas em gel de acrilamida- 
bisacrilamida 25% marcadas com fluoróforo 2-aminoacridona (AMAC), Fonte: Próprio Autor 

Pode se observar na figura 35 que os produtos formados pela digestão do 

dermatam de mucosa intestinal suína pelas Condroitinases B foram em sua maioria 

∆Di4S e tetra sacarídeos, com ausências de banda na região ∆Di0S e ∆Di6S. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 PARTE I: EXTRAÇÃO DE GAGS  

Galactosaminoglicanos são componentes presentes em quase todas as 

superfícies celulares e matrizes extracelulares de mamíferos. A habilidade desses 

compostos se ligarem e alterarem proteínas tem apontado esses compostos como 

determinantes na resposta celular ao desenvolvimento, homeostase e de processos 

patológicos. Dentre elas se destacam algumas doenças genéticas provenientes de 

falhas ou alterações de síntese desses Gags, desenvolvimento do tecido cerebral e 

câncer. Tal variedade de funções está intrinsicamente ligada ao número de variações 

das suas formas. As estruturas dos Gags, em especial para esse estudo o DS, podem 

variar conforme o conteúdo de IoUA e GlcUA, o grau e a posição da sulfatação e o 

tamanho da sua cadeia. Sendo assim, a caracterização desses compostos e a 

compreensão das enzimas participantes da sua degradação se mostra essencial para 

a compreensão das funções biológicas do DS. (MIZUMOTO et al., 2017; NAKANO; 

BETTI; PIETRASIK, 2010; TROWBRIDGE; GALLO, 2002; VIOLA et al., 2017). 

Para este trabalho foram extraídos GAGs de córnea bovina e de pele suína, 

dois tecidos que tem sido apontados com uma grande quantidade de DS porém com 

evidentes funções biológicas e estruturais diferentes (MICHELACCI; POBLACION, 

1986; POLATINICK; TESSA; KATZIN, 1957). Todos os DS são polímeros híbridos 

contendo diferentes unidades dissacarídicas, sendo assim a posição destas unidades, 

a quantidade destas na sua estrutura, assim como o peso molecular do polímero é 

característico para cada DS e tecido. 

Para a extração dos Gags utilizou-se uma enzima proteolítica com o intuito de 

separa os glicosaminoglicanos ligados aos proteoglicanos, após a proteólise 

enzimática dos tecidos e precipitação foi realizado uma cromatografia de troca iônica 

com um gradiente de concentração crescente de NaCl com o intuito de separar os 

GAGs de suas impurezas, o resultado do processo e as frações onde os GAGs foram 

eluídas pode ser acompanhado com através de uma eletroforese em gel de agarose 

(Figura 8) onde observou que para as amostras de córnea bovina obtivemos gags nas 

frações eluídos a 0,5M, 1M e 2M, para os GAGS de pele suína, estes foram eluídos 

apenas nas concentrações de 1M e 2M. O rendimento da extração dos GAGs para 
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cada um dos tecidos pode ser visualizado na tabela 2, onde podemos notar uma 

considerável diferença em relação a quantidade de GAGS por tecido, sendo a córnea 

bovina o tecido com a maior relação de GAG/Tecido úmido. Esses valores se 

encontram de acordo com a literatura uma vez que o tecido de córnea possui uma 

maior quantidade de matriz em relação a pele suína. (MIZUMOTO et al., 2017; 

POLATINICK; TESSA; KATZIN, 1957). 

Para a análise da estrutura dos Gags extraídos foram realizados métodos 

químicos e espectrométricos. Os resultados das dosagens químicas podem ser 

observados na Tabela 3, onde podemos notar que em relação as dosagens as frações 

extraídas de córnea bovina variam consideravelmente entre si em relação ao 

conteúdo de GlcNAc, GlcA e SO3, sendo a relação sulfato/hexosamina baixa para a 

fração eluída em 0,5M de NaCl (0,534), já para as demais frações a razão se manteve 

próxima a 1 (0,725 para 1M e 1,122 para 2M). Para as amostras de pele suína essa 

relação sulfato/hexosamina foram próximos para ambas as frações eluídas. As 

relações GlcA/GlcNAc para as diferentes frações apresentam variações, uma vez que 

pelo Método de Carbazol (DiFerrante) apresenta uma menor absorção para o ácido 

glucurônico e o ácido Idurônico (FRANSSON, L. A.; HAVSMARK; SILVERBERG, 

1990; MALMSTROM et al., 1971; POLATINICK; TESSA; KATZIN, 1957) Os Gags 

extraídos de pele suína possuem pesos moleculares muito próximos e bandas muito 

bem definidas como pode ser observado na Figura 7. Para as frações extraídas de 

córnea bovina observamos que as frações eluídas a 1M e 2M possuíam mais de uma 

banda com o peso estimado entre 37-39 kDa para banda menor e de 72-74 kDa para 

as bandas de maior peso. Podendo ser resultado de uma não degradação proteica, 

para tal foi realizado uma β-eliminação das amostras, no entanto obtivemos alteração 

no peso molecular apenas da fração 2M, sendo o peso novo obtido estimado de 

45.2598 kDa. Para amostra eluídas a 0,5M de NaCl, não foi possível a visualização 

de bandas metacromaticas no Gel de Poliacrilamida mesmo após realizar a β-

eliminação. Sendo os valores encontrados para as amostras de pele suína, 1M e 2M, 

e córnea bovina 2M condizentes com os descritos na literatura para DS extraídos 

desses tecidos. (COSTER; FRANSSON, 1981). 

Ao avaliar quantidade de sulfato dos DS e relacionamos o resultado com as 

hexosaminas das moléculas podemos perceber que o dermatam sulfato extraído na 

fração de pele de porco 2M é quase duas vezes mais sulfatado que o DS extraído na 
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fração com uma menor força iônica do mesmo tecido, ao comparar todos os 

dissacarídeos temos que os GAGS extraídos de córnea possuem menos sulfatação, 

quando comparados com os DS de porco, sendo o córnea 0,5M um GAG sem 

quantidade significativa de sulfato, valores estes que podem ser comparados com os 

do espectro IR na faixa de 1248cm-1, região citada na literatura como sendo 

representativa do grau de sulfatação dos glicosaminoglicanos (LONGAS; 

BREITWEISER, 1991; MAINRECK et al., 2011). Para uma melhor compreensão da 

natureza dos materiais extraídos podemos observar o espectro Infravermelho das 

frações extraídas de córnea bovina e pele suína, Figura 8, podemos observar no 

espectro a presença de bandas características frequentemente atribuídas aos GAGs, 

porem ao analisar os Infravermelhos das regiões digitais das moléculas podemos 

observar novamente uma diferença estrutural entre os compostos extraídos para cada 

uma das frações de córnea bovina. Para a fração córnea 0,5M não foi possível 

observar bandas na região atribuída a presença de grupamentos sulfato Figura 11, 

valor corroborado pela baixa dosagem de sulfato, as demais bandas atribuídas aos 

GAGs podem ser observadas para essa fração conforme a na Tabela 6. Para as 

amostras eluídas de córnea bovina na fração 2M pode se observar também a 

ausendia de bandas na região de 1410 cm-1, região atribuída a vibração de 

estiramento do grupo carboxila (BAI; HAN; ZHAO, 2018; CABASSI; CASU; PERLIN, 

1978; CAMACHO et al., 2001; LONGAS; BREITWEISER, 1991; LONGAS; RUSSELL; 

HE, 1987; MAINRECK et al., 2011; MOHAMED et al., 2017). 

Para elucidar a diferença das estruturas dos GAgs extraídos e principalmente 

a presença do idurônico, incubamos as amostras extraídas de córnea bovina e pele 

suína com Condroitinases B e Condroitinases AC, Figura 12, podemos notar que para 

Córnea 0,5M incubada com chaseB não obtivemos formação de dissacarídeos, já a 

mesma fração foi degradada na presença de Chase AC evidenciando assim os 

dissacarídeos formados na FACE, o mesmo pode ser observado quando avaliamos 

as frações de córnea bovina eluídas em 2M. As frações de córnea bovina 1M e frações 

de pele suína 1M e 2M foram degradadas por ambas as enzimas evidenciando assim 

a presença de uma estrutura hibrida formada por regiões de ácido idurônico e de ácido 

glucurônico característicos de Dermatam sulfato. (CALABRO et al., 2000; 

MICHELACCI; POBLACION, 1986). 
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 Com os resultados da FACE apresentados na Figura 12 assim a ausencia de 

bandas referentes ao grupamento sulfato na regiao de 1248cm-1 e as demais 

dosagens quimicas  podemos concluir que o GAG extraido de corna bovina na fração 

0,5M trata-se de um Acido  Hialuronico, já o GAG extraido da fração mais concentrada 

trata-se de um Queratam Sulfato, dois GAGs que podem ser extraidos do tecido em 

questao. (CASTORO; BETTELHEIM; BETTELHEIM, 1988 CAMACHO et al., 2001; 

LONGAS, MARIA O.; BREITWEISER, 1991; MAINRECK et al., 2011; MOHAMED et 

al., 2017). 

5.2 PARTE II: ESTUDOS CINETICOS DAS CONDROITINASES  

Diversas bacterias possuem a capacidade de produzirem condroitinases porem 

essas enzimas são constitutivas apenas da F heparinum primeiramente descrita por 

PAYZA & KORN (1956), por sua capacidade de utilizar heparina como única fonte de 

carbono, nitrogênio e enxofre. Porém os autores na época descreveram a espécie da 

bactéria sem nenhuma outra designação complementar como a American Type 

Culture Collection (ATCC), sendo essa atribuída depois e seguida de alterações no 

gênero e espécie da bactéria sendo o nome mais recente de P heparinus proposto 

em 1998 por Steyn et al. (HAN et al., 2009). Nos últimos anos, aumentou 

significativamente a importância das enzimas provenientes dessas bactérias em 

especial pelo uso das Condroitinases como instrumentos para identificação e análise 

estrutural das cadeias de condroitim e dermatam sulfatos e de seus proteoglicanos, 

tendo também recebido atenção para possíveis usos terapêuticos. Entretanto, para 

que esses fins sejam atingidos é necessário que essas enzimas apresentem um grau 

de pureza, tanto proteica quanto enzimática, sendo necessária a compreensão dos 

mecanismos de catalise destas. (AGUIAR et al., 2003; DENHOLM; LIN; SILVER, 

2001; SAMPAIO; NADER, 2006).  

O processo de produção das condroitinases e purificação das condroitinases 

seguiu conforme proposto por Aguiar (2003) sendo a separação das frações com 

atividade enzimatica após a coluna cromatografica observada pela metacromazia do 

DMB em 650nm, sendo a região das frações eluidas que demostraram atividade 

atividades enzimatica, semelhante para os extratos de F. heparinum e P. heparinus, 

Figura 15 e 22. Após a separação das Condroitinases, como método de escolha para 

a dessalinização das frações com atividades utilizou-se os filtros Amicon Ultra 0,5L 
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Ultracel 30k, uma vez que para essa metodologia houve pouca perda da atividade em 

comparação com as demais metodologias propostas, Tabela 8.  

Os parametros cineticos estabelecidos para as Condroitinases AC de P 

heparinus, podem ser observados nas figuras 24 e 25. Para essa condroitinase AC 

utilizou ambos os substratos, C4S e C6S, para determinação da sua cinetica assim 

como a adição de NaF a analise ( figura 26 e 27). Pode-se observar que esta enzima 

apresenta diferentes parametros para os diferentes substratos, obtendo valores de 

Vmax maiores para C4S do que para C6S, porem sua afinidade mostrou-se menor 

para esse ultimo substrato. Com o intuito de observar a a relação do grupamento 

sulfato na catalise ou no reconhecimento do substrato pela enzima procedemos com 

uma dessulfatação de C4S, porem o método escolhido resultou numa acetilação do 

C4S e em resultados discrepantes para km e Vmax como apresentados na Tabela 9 

assim como uma quebra irregular, figura 34. 

 Para as condroitinases AC de F heparinum utilizou-se tambem os substratos 

C4S e C6S, Figura 32 e 33 respectivamente. Para essas enzimas obtivemos valores 

proximos de Vmax para ambos os substratos, tabela 10. Alem das cineticas 

apresentadas serem diferentes os produtos de degração das ezimas observados por 

FACE, figura 34, tambem apresentam diferenças principalmente na degradação de 

C6S. 
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6 CONCLUSÃO 

Nesse trabalho concluimos que: 

• Para o tecido de Cornea bovina foi possivel extrair e caracterizar três 

diferentes tipos de GAGs, sendo estes: o Ácido Hialurônico extraído em 

concentrações 0,5M de NaCl, Dermatan sulfato na concentração de 1M 

e Queratam Sulfato extraido na concentração de 2M; 

• Para pele suina foram extraídos dois tipos de DS,com estruturas 

semelhantes porém com perfils de eluições diferentes; 

• Foi possivel purificar e caracterizar enzimas provenientes de Pedobacter 

heparinus e de Flavobacterium heparinum; sendo que estas 

apresentaram diferentes cinéticas e diferentes produtos de degração 

quando testadas para os mesmos substratos; 

• Observou para as enzimas de Pedobacter heparinus diferentes padrões 

cinéticos para diferentes substratos. 
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