
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução e Objetivo  

  

  

 Adsorção de proteínas em torno de 60% e 70% para os dois tampões utilizados; 

 Somente 23% a 28% de proteína total foi obtida na etapa de lavagem da coluna: 

pode-se utilizar este adsorvente para purificar proteínas recombinantes por 

cromatografia negativa (a proteína alvo seria obtida no “flowthrough” e  na etapa de 

lavagem da coluna); 

 Como cerca de 30% das proteínas da soja são obtidas na etapa de lavagem, 

seria necessário a realização de uma outra etapa de cromatográfica  para obter o 

grau de pureza desejado; 

 Este estudo pode contribuir para obter conhecimento de base para posterior 

aplicação desta técnica na purificação de proteínas recombinantes produzidas em 

sementes de plantas transgênicas. 
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•  Cromatografia 

 Os avanços na tecnologia de DNA recombinante têm propiciado a produção 

de proteínas e peptídeos destinados para uso terapêutico, diagnóstico e vacinas. 

Apesar do atual sistema de expressão destas proteínas provirem de 

microorganismos, a substituição destes por plantas transgênicas tem despertado 

grande interesse devido ao seu baixo custo de produção, a facilidade de 

escalonamento e menor risco de contaminação com patógenos humanos, 

endotoxinas e vírus. O desafio iminente no uso de plantas transgênicas é a 

separação eficiente das proteínas recombinantes.  

 Este projeto objetivou avaliar o potencial da cromatografia de afinidade com 

íons metálicos imobilizados (IMAC) como técnica de captura de proteínas nativas 

do extrato de grãos de soja, visando uma futura aplicação na purificação de 

proteínas que possam a vir ser expressas nestas sementes. O agente quelante 

ácido iminodiacético (IDA) imobilizado em gel de agarose quelatado ao íon 

metálico cobre foi empregado para essa finalidade. 

Resultados e Discussão 

•  Dosagem das proteínas totais 

 Protocolo desenvolvido por Robic (2005).  

  Em uma coluna cromatográfica de vidro, 3,0 mL de gel de agarose 

contendo ácido iminodiacético (IDA) imobilizado foi carregado até a saturação 

com sulfato de cobre 50 mM. Antes da injeção da amostra, os íons metálicos 

fracamente quelatados são removidos lavando o gel com p tampão de da eluição 

(500 mM de imidazol) a uma vazão de 0,5 mL/min. Em seguida, a coluna foi 

equilibrada com o tampão de adsorção. O experimento foi iniciado com a injeção 

de 2,0 mL de proteínas de extrato de grãos de soja, seguido das etapas de 

lavagem e de eluição. A regeneração foi feita com EDTA 100 mM pH 7,0 e 

posteriormente com NaOH 25 mM. Após a regeneração, a coluna foi lavada com 

água e reequilibrada com o tampão de adsorção. 

•  Eletroforese SDS-PAGE 

  Realizada pelo método de Bradford (1976). 

 As frações de maior concentração colhidas na cromatografia foram 

preparadas para análise em eletroforese SDS-PAGE. 75 μL da amostra foram 

diluidos em 25 μL de tampão de desnaturação (sem β-mercaptoetanol). As 

amostras tratadas com SDS foram aplicadas em géis a 7,5% e 10% de 

poliacrilamida. Foram aplicados também marcadores de alta/baixa massa 

molecular e uma amostra da injeção. O experimento foi feito no equipamento Mini 

Protean III (Bio-Rad®, EUA), conforme Laemmli (1970). A coloração dos géis 

seguiu protocolo de Morrisey (1981), utilizando-se nitrato de prata. 

 

• Tampão de adsorção MES 25 mM a pH 7,0 

• Tampão de adsorção fosfato de sódio 25 mM a pH 7,0 

Frações (mg)1 (%)2 

Alimentação 3,00 100,0 

Lavagem 0,68 22,6 

Eluição3 

20 mM 1,58 52,7 

100 mM 0,35 11,8 

500 mM 0,08 2,8 

Regeneração 0,03 1,0 

Recuperação 2,73 90,9 

Conclusão 

Frações (mg)1 (%)2 

Alimentação 1,96 100,00 

Lavagem 0,56 28,64 

Eluição3 

20 mM 1,02 51,86 

100 mM 0,07 3,54 

500 mM 0,01 0,39 

Regeneração 0,11 5,76 

Recuperação 1,77 90,19 

•  Extração da proteína de soja 

  
1Massa calculada por meio de 

dosagem de proteínas totais 

(Bradford, 1976) 
2Porcentagem relativa a massa 

de proteína usada na 

alimentação 
3As concentrações da etapa de 

eluição se referem ao imidazol, 

adicionados ao tampão MES 25 

mM pH 7,0 

 

1Massa calculada por meio de 

dosagem de proteínas totais 

(Bradford, 1976) 
2Porcentagem relativa a massa de 

proteína usada na alimentação 
3As concentrações da etapa de 

eluição se referem ao imidazol, 

adicionados ao tampão fosfato de 

sódio 25 mM pH 7,0. 

 


