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RESUMO 

A Proteína Verde Fluorescente recombinante, GFPuv, é um sistema marcador 

atrativo pois, sua presença pode ser visualizada através da intensidade de fluorescência 

emitida, sem o uso de substratos ou meios complexos. Sendo uma molécula estável à 

presença de substâncias orgânicas, temperaturas acima de 70 °C e ampla faixa de pH, é um 

potencial Indicador Biológico (IB) para diversas aplicações. 

A estabilidade térmica da GFPuv, foi avaliada pela medida da perda de intensidade 

de fluorescência, expressa em valores D (min), tempo de exposição necessário para redução 

de 90% da intensidade de fluorescência inicial da GFPuv. GFPuv (3,5-9,0 f..Lg/rnL), expressa 

por E. coli e isolada por extração de Partição em Três Fases (TPP) e purificação por 

Cromatografia de Interação Hidrofóbica (RIC), foi diluída nas soluções parenterais 

preparadas em tampão (lO mM cada: Tris-EDTA, pH 8; Fosfato, pH 6 e 7, e Acetato, pH 5) 

e em água para injeção, WFI; pH = 6,70±0,40), e expostas a temperaturas de 25°C e ao 

intervalo entre 80°C e 100°C. A 95°C, os valores D para a GFPuv em soluções de 1,5% a 

50% de glicose variaram de: (i) 1,63 (±0,23) min em acetato pH 5; (ii) 2,64 ± 0,26 min em 

WFI; (iii) 2,50 ± 0,18 min em fosfato pH 6; (iv) 3,24 ± 0,28 min em fosfato pH 7 e, (v) 2,89 

± 0,44 min em Tris-EDTA pH 8. Cloreto de sódio associado aos tampões proporcionou 

influência positiva na estabilidade da GFPuv, sendo que em soluções de Tris-EDTA, a 

adição de 15-20% de NaCI dobrou a estabilidade térmica da GFPuv (valores D de 65,79 min 

e 18,12 min a 80 °C e 85°C) em relação à solução sem cloreto de sódio. 

Nos processos de esterilização por óxido de etileno (45°C-60°C), a GFPuv pode ser 

utilizada como IB para monitorar a distribuição de gás dentro da câmara, pois, apresentou 

variação na concentração remanescente de até 80%, após processamento, estabelecendo 

áreas distintas dentro da câmara. No tratamento em autoclave, a GFPuv em solução 

apresentou resistência térmica em solução de fosfato pH 7,0 (valor F = 2,53 min (± 0,12» . 

Quando expressa por esporos de Bacillus subtilis, a intensidade de fluorescência emitida por 

esporos sobreviventes se manteve. A estabilidade térmica da GFPuv atestou sua 

potencialidade como indicador biológico fluorescente da garantia da eficácia de tratamento 

de soluções e materiais expostos ao calor. 

Palavras-chave: Proteína Verde Fluorescente, GFPuv, Indicador biológico, Solução 

parenteral, Glicose, Resistência térmica 



ABSTRACT 

The recombinant Green Fluorescent Protein, GFPuv is an aítractive system marker due 

to its ability to emit fluorescence when eJl..,!>osed to ultraviolet light, without use of substrates or 

complex environment. Being a stable molecule even in the presence of organic substances, 

temperatures above 70°C and wide range of pH, it is a potential Biological Indicator, BI, for 

manyapplications, including thermal processes. 

GFPuv thermal stability was evaluated by the loss of fluorescence intensity. 

expressed in decimal reduction time (D-value, min), the exposure time required to reduce 

90% of the GFPuv initial fluorescence intensity. GFPuv (3 .5-9.0 J.1g1mL), expressed by E. 

co/i and isolated by Three Phases Partitioning, TPP extraction with Hidrophobic Interaction 

Chromatography, mc, was diluted in buffered solutions (each 10 mM: Tris-EDTA, pH 8; 

phosphate, pH 6 and 7, and acetate, pH 5) and in water for injection, WFI; pH = 6.70 (± 

0.40), and exposed to temperatures of 25°C and between 80°C and 95°C. At 95°C, the D

value for GFPuv in 1.50/0-50% glucose, ranged from: (i) 1.63 ± 0.23 min in acetate pH 5; (ií) 

2.64 ± 0.26 min in WFI; (iii) 2.50 ± 0.18 min in phosphate, pH 6; (iv) 3.24 ± 0.28 min in 

phosphate, pH 7, (v) 2.89 ± 0.44 min in Tris-EDTA, pH 8. Sodium chloride provided a 

positive influence over GFPuv stability. In Tris-EDTA solutions, the addition of 15% and 

20% ofNaCl doubled the thermal stability ofGFPuv (D = 65.79 min a1id D = 18.12 min at 

80°C, and 85 °C, respectively, in relation to the solutions without NaCl. 

For ethylene oxide sterilization processes (45°C-60°C), GFPuv can be used as 

biological indicator to monitor gas distribution into the chamber. After processing, the 

protein concentration varied by 80%, showing distinct areas into the chamber. In autoclave, 

GFPuv in solution showed thermal resistance in phosphate pH 7.0 solution (F-value = 2.53 

(± 0.12) mino When expressed by Baci/lus subti/is spores, the fluorescence intensity was kept 

constant after thermal processing. The thermal stability of GFPuv provides the basis for its 

potential utility as a fluorescent biological indicator to assess the efficacy of the treatment of 

liquids and materiaIs exposed to steam. 

Keywords: Green Fluorescent Protein, GFPuv, Biological indicator, Parenteral 

solutions, glucose, Thermal Resistance 
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1. JUSTIFICATIVA 

Soluções Parenterais de Grande Volume, SPGV, são medicamentos de dose 

única, destinados às reposições de perdas hídricas, eletrolíticas ou energéticas e 

utilizados como veículos na administração de medicamentos auxiliares (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, BRASIL, 1997). Sendo as SPGV os 

medicamentos mais consumidos e utilizados no universo farmacêutico e hospitalar 

(Associação Brasileira de Produtores de Soluções Parenterais, ABRASP, 2006), as 

etapas de produção das mesmas, e em especial da autoclavação terminal, devem ser 

rigorosamente controladas por protocolos micro biologicamente avaliados, pois, a 

menor contaminação microbiana ou a presença de endotoxinas, resultante de 

crescimento bacteriano pode comprometer a saúde do usuário e da coletividade. 

Esporos bacterianos são altamente resistentes às condições ambientais 

adversas e são usualmente utilizados como indicadores biológicos (IB) na avaliação 

do desempenho e condições de operação da: (i) autoclavação por calor úmido; (ii) 

esterilização por óxido de etileno (EtO); (iii) limpeza e desinfecção. Esporos de B. 

subtilis são considerados convenientes IBs na autoclavação de SPGV acondicionadas 

em embalagem plástica de polietileno. Sendo o crescimento de sobreviventes 

bacterianos dependente do tempo e condições de incubação, a Proteína Verde 

Fluorescente recombinante, GFPuv, foi escolhida para ser avaliada como potencial 

IB na aferição da eficiência dos procedimentos elencados devido a apresentar rapidez 

e confiabilidade de resposta. A GFP tem como principal característica a emissão de 

fluorescência quando submetida à luz ultravioleta (UV) e, por não necessitar de 

substratos ou meios complexos, toma-se uma ferramenta atrativa para aplicação. O 

emprego da GFPuv em relação aos esporos de B. subtilis visa agilizar os testes e 

resultados da validação de desempenho dos procedimentos em questão. O emprego 

da GFPuv facilita as validações operacionais e de desempenho do processo, 

indicando por visualização com lâmpada UV as áreas de maior e de menor acesso de 

temperatura, concentração do agente esterilizante, umidade e pressão na câmara 

esterilizadora. 

A comparação entre os indicadores biológicos convencionais, esporos de B. 

subtilis e a proteína GFPuv proporciona uma base de dados para o desenvolvimento 
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de ferramenta biotecnológica, capaz de otimizar o processo de obtenção de resposta 

sobre a eficácia do processo térmico esterilizante. Por detecção direta da emissão de 

fluorescência sob luz UV, a GFPuv proporciona alternativa aos métodos 

convencionais utilizados, criando um novo panorama e progresso na área da saúde. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. Solução Parenteral de Grande Volume (SPGV) 

Por definição da Portaria nO. 500/1997 do Ministério da Saúde, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 09/10/1997, Regulamento Técnico-

3a parte, tem-se que: "Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV) são soluções 

em bases aquosas, estéreis, apirogênicas, acondicionadas em recipiente único com 

capacidade de 100 mL ou mais, esterilizadas terminalmente". Estão incluídas nesta 

definição as soluções para administrações endovenosas, irrigação e diálise peritoneal. 

Nessa Portaria, regulamentaram-se as "Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos

BPF", para laboratórios e áreas de saúde produtora de medicamentos, com capítulo 

exclusivo sobre as diretrizes suplementares para a fabricação de medicamentos estéreis. 

Soluções Parenterais são utilizadas no restabelecimento de condições clínicas 

não adequadas, promovendo: (i) a correção do balanço de eletrólitos; (ii) a reposição de 

fluidos no organismo; (iii) nutrição básica e, (iv) a administração de fármacos (TURCO, 

2000). 

Os componentes mais utilizados nas formulações das soluções parenterais são: a 

glicose e o manitol, como fontes de carbono, os eletrólitos, como os íons sódio na forma 

de cloreto ou lactato, potássio, magnésio e cálcio, na forma de cloreto, os quais 

participam de reações bioquímicas diversas. 

As SPGV são também administradas como veículo de medicamentos 

auxiliares (BRASIL, 1997). Sendo o corpo humano constituído por 70% de água, a 

SPGV participa de todas as fases dos sistemas orgânicos. Durante a internação 

hospitalar, a solução parenteral, também conhecido por soro, está presente em todos 

os procedimentos. Estima-se que 85% da população internada em um centro de saúde 

esteja conectada a um soro. 

Observa-se nos últimos anos a grande quantidade de notícias informando 

dezenas de óbitos de pacientes que receberam SPGV com suspeitas de contaminação, 

por falhas na obtenção da água para injeção - (WFI) , nas operações unitárias de 

despirogenização e de autoclavação terminal (OESP, 2001). A presença de pirogênios 

no produto final, acima dos limites especificados, é o melhor indicador da elevada 
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contaminação microbiana nas etapas que precedem a autoclavação terminal. Esta deve 

ser validada em função do indicador biológico escolhido para garantir a conservação da 

SPGV até o usuário (VESSONI PENNA et al., 2002; USP 29, 2006). 

As Boas Práticas de Preparação das SPGV têm recebido especial atenção das 

autoridades do Ministério da Saúde, órgãos ligados à saúde pública e especialmente 

pela ANVISA, na padronização das normas de preparo e distribuição das SPGV. A 

ANVISA tem por objetivo avaliar os protocolos de procedimentos das diferentes etapas 

de preparação das SPGV em cada um dos estabelecimentos industriais, farmácias de 

manipulação e centros de saúde. 

No município de Caruaru (Pernambuco, 1996), sessenta pacientes que faziam 

hemodiálise em uma clínica faleceram devido a soluções para diálise contaminadas 

(MOREIRA, 1998). Fica evidente que é necessário extremo controle também na 

preparação das soluções para o usuário final, pois, a menor contaminação microbiana 

pode ser fatal ou causar grave quadro de sepsia generalizado como indicado em 

diversas reportagens ao longo dos anos (OESP, 2001). 

Em outubro de 1996, 35 crianças recém-nascidas morreram no berçário de 

um hospital de 200 leitos em Roraima, Brasil. Vinte das mortes foram atribuídas a 

sepsia. O relatório de investigação do Ministério da Saúde relatou que a origem era 

intravenosa, devido a reações de pirogênios presentes nas soluções parenterais 

reforçando a necessidade de controle na etapa de manipulação da SPGV (GARRET; 

McDONALD, 1998). 

Em março de 2001, o uso de soluções parenterais contaminadas no interior do 

Estado de São Paulo e Minas Gerais foi responsável por dezenas de óbitos de 

pacientes hospitalizados (OESP, 2001). 

Soluções parenterais são os medicamentos mais utilizados no universo 

farmacêutico e hospitalar. A estimativa da ABRASP indica o uso de aproximadamente 

300 milhões de litros por ano no Brasil (ABRASP, 2006). Apesar disto, o descuido 

com as etapas de fabricação, processamento e utilização no paciente final ainda existem 

e, sendo uma problemática de saúde básica, há a necessidade da continuidade de 

trabalhos e pesquisas nesta área. 
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2.2. Solvente universal: água para injeção, water for injection, WFI) 

Desde que grande parte dos medicamentos no ambiente hospitalar é 

administrado de forma diluída, o componente presente em maior proporção é o veículo, 

o qual não possui atividade terapêutica e é atóxico. 

O solvente utilizado na preparação de soluções parenterais é a água para 

injeção ou water for irifection, WF/, obtido de sistemas integrados de purificação de 

água. WFI é especialmente distribuída e utilizada de maneira a satisfazer os requisitos 

de pureza e isenção de pirogênios das normas vigentes (BRASIL, 1997; AVIS; 

LEVCHUCK, 2000). A qualidade da WFI determina a qualidade do produto final, 

tanto nas características fisico-químicas como biológicas. A obtenção de WFI é uma 

das etapas mais importantes na preparação de soluções parenterais. Os procedimentos 

de limpeza e desinfecção (clean - in - Place System, C/P) do sistema de purificação de 

água são determinantes para a qualidade da WFI (VESSONI PENNA; MAZZOLA; 

MARTINS, 2001 , 2002). 

2.3. Influência dos componentes nas propriedades intrínsecas das SPGV 

Determinadas soluções aquosas são válidas para uso parentera!. 

Freqüentemente, são utilizadas como veículo isotônico, no qual o fármaco pode ser 

adicionado ao momento da administração, reduzindo possível desconforto ocasionado 

por aumento da osmolaridade da solução. Dentre estas soluções incluem-se: solução de 

cloreto de sódio, glicose, cloreto de sódio e glicose associados, Ringer e Ringer com 

lactato. 

A natureza química, a estrutura, o grau de pureza e a concentração dos 

componentes na composição das SPGV determinam as propriedades intrínsecas das 

soluções, tais como: (i) valor de pH; (ii) condutividade e osmolaridade; (iii) 

viscosidade e atividade de água; (iv) nível de caramelização e formação de compostos 

à base de Hidroximetilfurfural, HMF, produtos da degradação da glicose. Estas 

propriedades devem ser registradas antes e após o processo de autoc1avação, visto que 

são sensíveis às exposições variáveis de temperatura. 
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2.4. Indicador Biológico 

Indicador biológico (IB) por defInição é um sistema de desafIo, contendo 

microrganismos viáveis, e, que possui resistência defInida a um processo de 

esterilização específIco (ISO 11138-1,2006, VESSONI PENNA et al., 2000). 

O indicador biológico não deve ser patogênico ou pirogênico, deve ser 

rapidamente identifIcável, fornecer reprodutibilidade e precisão em relação ao 

método, apresentar resistência ao agente físico ou químico independente da 

microbiota presente no artigo ou ambiente, em relação à fInalidade que se destinam, 

além de facilitar o diagnóstico e a defInição dos parâmetros de processo. 

Microrganismos e enzimas são comumente classifIcados como indicadores 

biológicos no processamento de produtos, como por exemplo a pectinesterase, e a 

polifenoloxidase (ALBERT et aI, 1998, GOKMEN et aI, 2005, McCORMICK et aI, 

2003). 

Esporos bacterianos são geralmente selecionados para serem utilizados como 

indicadores biológicos (IBs) na avaliação do nível de aceitação do processo em 

questão quanto à segurança e conservação do item e ambiente considerados. Esporos 

de Geoacillus stearothermophilus e Bacillus atrophaeus em suspensão são 

considerados convenientes ills na autoclavação de SPGV. A escolha do IB e a 

determinação dos parâmetros de autoclavação são funções da natureza química da 

embalagem plástica que acondiciona SPGV (SPICHER et al, 2002, ISO 11138-1, 

2006): 

(i) frascos de polietileno apresentam baixa absorção à água, alta resistência aos 

solventes e baixa resistência ao calor (T< 110°C). Porém, as embalagens de 

polietileno de baixa densidade (PEBD) e em menor freqüência de média densidade 

(PEMD) são preferidas, pois são confeccionadas nos estabelecimentos de produção 

das SPGV, sendo o custo [mal competitivo; 

(ii) bolsas de polipropileno que apresentam elevada resistência à maioria dos 

solventes, e à autoclavação à temperatura de 121°C, representam hoje o melhor tipo 

de embalagem, porém são de elevado custo; 

(iii) esporos de B. subtilis A TCC 9372, reclassifIcados como Bacillus atrophaeus 

(BURKE et aI., 2004, ISO 11138-2, 2006) são ills escolhidos para SPGV em frascos 

de polietileno, nas operações de autoclavação terminal, às temperaturas entre 94°C 
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e 104°C; e esporos de G. stearothermophilus ATCC 7953 são IBs selecionados para 

SPGV em bolsas de polipropileno, em processos a 121°C; 

(iv) na higienização de produtos alimentícios (pH > 4,5), na pasteurização de 

sucos e fluidos (pH < 4,5) e nos tratamentos térmicos de vacinas e fatores 

hemofílicos liofilizados, enzimas são escolhidas como IBs nos processos térmicos 

entre 50 °C e 100°C. 

A escolha do IB não exclui a avaliação da biocarga da SPGV, pOIS a 

autoclavação não elimina substâncias pirogênicas, mas ativa formas esporuladas 

sobreviventes e compromete a conservação da SPGV. 

A estabilidade térmica do IB depende do ambiente, e deve ser determinada no 

produto anteriormente à definição dos parâmetros de autoclavação. A 

termoestabilidade do conjunto SPGV envasada deve ser igualmente considerada 

(VESSONI PENNA et aI. , 2002). Os parâmetros de autoclavação são determinados em 

relação ao IB, à natureza da SPGV e da embalagem. 

2.4.1. Fatores que determinam a estabilidade térmica do Indicador Biológico 

As diferentes composições das SPGV podem influenciar a estabilidade 

térmica do IB: tipo de componente, a associação dos componentes da SPGV, pH, 

osmolaridade, condutividade, atividade de água e viscosidade. Dependendo da 

concentração do componente e do valor de pH final da solução, a germinação do IB é 

inibida após a ativação térmica durante o processo. 

Estudos realizados no Laboratório de Microbiologia Industrial têm 

demonstrado que a adição de eletrólitos nas SPGV glicosadas aumenta a estabilidade 

térmica do IB formado por esporos de Bacillus (VESSONI PENNA et al., 2002). 

BERGER e NELSON (1994) verificaram que formulações com cloreto de potássio 

favorecem a termo-estabilidade bacteriana, comparativamente às formulações com 

cloreto de sódio. A definição dos parâmetros cinéticos de destruição térmica do IB em 

função das diversas formulações de SPGV é extremamente necessária para se atingir a 

otimização dos ciclos de autoclavação, conservação das características intrínsecas das 

SPGV, redução de custos e aumento da segurança, eficácia e qualidade do produto 

[mal. 
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2.5. Processos de Esterilização 

Esterilização é o processo que objetiva destruir todas as formas de vida com 

capacidade de desenvolvimento durante os estágios de conservação e de utilização de 

produtos. Conservar é manter as características do produto durante a sua vida útil de 

armazenamento, também denominada vida de prateleira, a temperatura ambiente. 

Esterilidade ou nível de segurança é a incapacidade de desenvolvimento das 

formas sobreviventes ao processo de esterilização, durante a conservação e utilização 

do produto. A manutenção do nível de esterilidade conferido ao produto garante o 

prolongamento da vida útil e depende das condições operacionais de pré

esterilização, de esterilização e pós-esterilização. 

Os métodos de esterilização permitem assegurar níveis de esterilidade 

compatíveis com as características exigidas em produtos farmacêuticos, médico

hospitalares e alimentícios. O método escolhido depende da natureza e da carga 

microbiana inicialmente presente na matéria-prima considerada. O calor, a filtração, 

a radiação e o óxido de etileno são alguns agentes esterilizantes (VESSONI PENNA; 

MACHOSHVILI,1997). 

2.5.1.Calor úmido saturado 

A destruição microbiana é função da perda da estrutura terciária das proteínas 

proveniente da quebra das ligações de hidrogênio responsáveis pelo rearranjo 

espacial da molécula proteica. Esta mudança inativa as proteínas e os sistemas 

enzimáticos, comprometendo as funções vitais dos microrganismos. 

A destruição de esporos altamente resistentes ao calor é dependente da 

presença de umidade condensada para hidratação do córtex e conseqüente 

desnaturação de ácidos nucléicos e proteínas celulares, inibindo a germinação dos 

esporos (VESSONI PENNA; MACHO SHVILI , 1997). O calor úmido saturado 

atravessa por condução a superfície da embalagem e é transferido para a SPGV por 

convecção, elevando assim a temperatura do fluido, hidratando o esporo IB, e 

destruindo a célula germinativa. 
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2.5.2. Esterilização por Óxido de Etileno 

o óxido de etileno, EtO, composto éter cíclico de fórmula molecular (C2~O), 

é um gás incolor, inodoro, inflamável, explosivo e potencialmente carcinogênico. 

Em mistura com gás inerte e sob determinadas condições, o óxido de etileno 

tem sido utilizado na esterilização de produtos médico-hospitalares e odontológicos, 

críticos e semi-críticos que são termossensíveis. A incorporação de EtO na 

concentração entre 8% e 12% ao dióxido de carbono (C02), nitrogênio ou aos 

compostos de clorofluorcarbono (CFC) minimiza os riscos de explosão do gás. 

Devido aos danos do CFC à camada de ozônio, em 31 de dezembro de 1995, foram 

proibidas a produção e utilização do CFC. Aos hospitais e estabelecimentos de 

esterilização são disponibilizadas misturas alternativas para uso seguro: (i) 8,5% EtO 

em 91,5% de CO2; (ii) EtO misturado com hidrofluorcarbonos; (iii) e 100% EtO 

utilizado na presença de nitrogênio (NOGAROTO e VESSONI PENNA, 2006). 

Nos artigos esterilizados por óxido de etileno, os limites máximos de resíduos 

de EtO e subprodutos varia de acordo com o material do produto e de sua aplicação e 

tempo de exposição final. No Brasil, a legislação (BRASIL, 1999) estabelece para 

materiais e correlatos variação de limites entre 5 ppm e 250 ppm para o óxido de 

etileno (EtO); entre 10 ppm e 250 ppm para a etilenocloridrina (EtCH) e limite 

máximo de 250 ppm para etilenoglicol (EtG). De acordo com a ISO 10993-7 (2005) 

os limites máximos permitidos dos resíduos variam entre 20 mg e 60 mg para o 

óxido de etileno (EtO); entre 12 ppm e 60 ppm para a etilenocloridrina (EtCH), por 

período de 30 dias, não sendo aplicada para etilenoglicol (EtG) (NO GAROTO; 

VESSONI PENNA, 2006).A atividade microbicida do EtO é considerada resultante 

da alquilação das proteínas, do DNA e do RNA, impedindo a multiplicação celular. 

Esporos de B. atrophaeus (BURKE et aI, 2004) são selecionados como IBs 

inoculados nos artigos a serem submetidos ao processo. 

Embora os testes microbiológicos sugiram um processo de esterilização 

eficiente, e, que a concentração de gás que atinge o produto é o principal fator para 

que a esterilização ocorra, um método preciso que quantifique a distribuição do gás 

pela câmara mostra-se extremamente necessário (HUCKER; MACHMERTH; 

KRAMER 2001). 
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A eficácia da esterilização por EtO depende de quatro fatores eSSenCIaiS: 

temperatura, umidade, a concentração de gás e sua distribuição na câmara, e a 

relação destes fatores com o tempo de exposição. 

Dentro de certos limites, o aumento na temperatura pode encurtar o tempo de 

processamento do material. O processo por EtO apresenta custo elevado, é lento 

(varia entre 48h e 72h, incluindo a etapa de aeração), potencialmente perigoso e 

carcinogênico para o grupo operacional. Requer ambiente isolado e aerado e 

proteção individual ao profissional. 

A legislação brasileira orienta quanto às instalações para armazenamento e 

emprego do óxido de etileno, do controle de saúde do usuário e da proteção 

individual e coletiva durante o processo de esterilização (ISO 11138-2,2006). 

2.5.3. Pasteurização ou Higienização 

o tratamento térmico de produtos por calor úmido, em temperatura inferior a 

100°C, à pressão ambiente, é uma das principais técnicas das indústrias alimentícias 

e farmacêuticas para a conservação de seus produtos. O tratamento visa a inibição da 

atividade enzimática e bacteriana evitando alteração de origem orgânica nos 

produtos. V árias combinações de tempo e temperatura podem ser aplicadas 

dependendo das propriedades dos produtos e do tempo de vida exigidos. 

Uma operação utilizada freqüentemente é a pasteurização (pH < 4,5, Aa > 

0,90) ou de higienização (pH> 4,5, Aa> 0,90), processo térmico criado por Pasteur 

em 1864. O tratamento pode ser realizado por imersão em água quente, calor seco, 

vapor, corrente elétrica ou radiação ionizante. Indica-se a pasteurização na 

conservação de produtos: (i) que constituem substratos favoráveis para 

microrganismos mesófilos; (ii) que têm atividade ideal na faixa de temperatura de 35 

°C e não suportam calor superior a 65°C; (iii) em líquidos (vinhos, sucos de frutas, 

pH < 4,5), pois são meios impróprios para a proliferação microbiana, sendo sujeitos à 

proliferação de fungos e leveduras; (iv) na higienização de fluidos previamente 

filtrados por filtros esterilizantes e que contém mínima carga microbiana e envasados 

em containers termolábeis (GAVA,1985). 
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2.6. Proteína Verde Fluorescente, GFPuv

2.6.1. Bioluminescência

13

A bioluminescência é um fenômeno natural observado em diversas espécies

de organismos marinhos e terrestres (Tabela 01) . No ambiente terrestre, o vaga-lume

é o representante mais conhecido Os animais marinhos utilizam-se da

bioluminescência para afastar predadores, para camuflagem mimetizando outras

espécies, para atrair suas presas e seus parceiros no período reprodutivo e como fonte

alternativa de energia. (BARNE8, 1991).

O mecanismo químico de produção de luz por organismos marinhos difere

para cada espécie. A maioria apresenta somente quimioluminescência ou

bioluminescência resultante de reação química mediada por fotoproteínas. O

exemplo mais bem elucidado é a reação de oxidação da luciferina a oxiluciferina

catalisada pela enzima luciferase, produzindo luz. Outros mecanismos de

luminescência são independentes de substrato e apresentam sistemas próprios. A

fluorescência ocorre quando um elétron excitado é deslocado para uma órbita de

maior energia e ao retomar para o estado de menor energia, emite um "fóton".

Tabela 01. Exemplos de organismos bioluminescentes (CHALFIE e KAIN, 1998).

Tipo de Gênero Mecanismos/ Componentes de
Característica/Função

organismo representativo emissão de fluorescência

Bactéria Photobacterium
Flavina reduzida e aldeído da cadeia

emissão constante
longa de luciferase

Dinoflagelados Noctiluca
Cintilação através de organelas Brilho em flashes rápidos para

celulares (I.,,=470nm) afugentar predadores
cnidários Cal

+, coelenterazina / aequorina brilho em flashes rápidos para
medusas Aequorea núcleos imidazólicos-pirazínicos afugentar predadores. Mais
hidróides Obelia 0,,=460 - 510nm), emissão: GFPuv estudado.

ctenóforos Beroe Ca2
+, coelenterazina ( À,=460nrn)

brilho em flashes rápidos para
afugentar predadores

crustáceos Cypridina
núcleos imidazolícos-pirazínicos

liberar enzimas em substratos
(Â=465nm)

Insetos,
Photinus, Photuris

núcleo benzotiazólico, ATP, MgL+ Flashes, afastar predadores,
vaga-lume (Â=550-580nm) acasalamento
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2.6.2. Aequorea victoria 

A Aequorea victoria é um cnidário de corpo totalmente transparente em 

fonna de guarda-chuva, com diâmetro entre 7 e 10 cm que apresenta grânulos 

bioluminescentes ao redor de seu corpo, fonnando um círculo. 

Figura 01 Aequorea victoria 

www . gurdon .cam . ac . ukl~pineslab/Proiects/gfp . htm 

Em 1961, foi observado que o extrato destes grânulos apresentava 

luminescência azul, o qual foi denominado extrato de aequorina, diferentemente da 

bioluminescência observada no organismo vivo. 

Experimentos realizados com a medusa A. victoria mostraram que quando 

imersa em solução de cloreto de potássio emitia luz verde e quando mergulhada em 

água destilada emitia luz verde mais tênue que aos poucos se transfonnava em azul, 

provavelmente devido à lise celular (CHALFIE e KAIN, 1998). 

Argumentou-se que se tratava de dois tipos diferentes de substâncias 

luminescentes: a aequorina, uma fotoproteína dependente de Ca2
+ que produz luz 

azul (emissão em À = 460nm) e a proteína verde fluorescente, GFP, que produz luz 

verde (emissão em À= 488nm) quando excitadas por luz ultravioleta. Consiste de 

sistema acoplado onde a luz azul emitida pela fotoproteína aequorina dependente de 

cálcio é transferida para a GFP, que emite luz verde ao ser excitada diretamente por 

radiação exógena. (W ARD et aI., 1980, ZIMMER, 2002). 
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Biologicamente, a GFP atua na mudança da cor da bioluminescência de azul 

para verde nos celenterados luminosos e para intensificar o fóton de emissão de luz. 

Todos os celenterados utilizam a mesma luciferina nas reações bioluminescentes, 

produzindo uma proteína ligada, a oxiluciferina que emite luz azul na ausência da 

GFP. Entretanto, na presença da GFP, a luz emitida é verde, sendo idêntica quanto às 

propriedades espectrais de emissão fluorescente do espectro da GFP quando excitada 

diretamente por radiação exógena. 

2.6.3. Proteína Verde Fluorescente selvagem (GFp) e recombinante (GFPuv) 

A GFP da A. victoria ou GFP selvagem é uma proteína globular que contém 

na sua estrutura primária 238 aminoácidos, sendo um monômero de peso molecular 

de 27 kDa (CODY et aI., 1993). 

Segundo Yang, Moss e Philips (1996), a estrutura cristalina da GFPuv é o 

conjunto de dois monômeros dispostos em 11 fitas formados por p-folha pregueada 

externamente em forma de barril ou cilindro, o qual abriga em seu centro geométrico 

o grupo fluoróforo que permanece ligado ao cilindro por a-hélices, denominada de 

p-can. A GFPuv não se apresenta obrigatoriamente na forma de dímero (ZIMMER, 

2002). A estrutura tridimensional em forma de cilindro apresenta diâmetro de 24 A 

por 42 A de altura (Figura 02), e á apontada como a responsável pela estabilidade da 

proteína (ZIMMER, 2002). O grupo fluoróforo da GFP selvagem é formado por três 

aminoácidos: Serina, Tirosina e Glicina (Ser65 -Tyr66 -Gll7
). 

Figura 02. Estrutura barril ~-can da GFPuv 

(http://www-bioc.rice .edu/Bioch/ Phill ips/Papers/gfpb io.html) 
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Heim, Cubitt e Tsien (1995) observaram que a GFP nascente não apresentava 

fluorescência, mas que a formação do grupo fluoróforo ocorria somente após 

algumas horas. O grupo fluoróforo forma-se sem o uso de co-fatores, além do 

oxigênio, através de uma reação de ciclização autocatalítica entre a carbonila da 

Tyr66 e o grupo amino da Gly67, e da carbonila da Ser65 e o grupo amino da Tyr66 

formando uma ligação covalente e uma etapa lenta dependente de oxigênio onde a 

ligação simples entre os carbonos Cu - CI3 da Tyr66, é oxidada à dupla ligação. 

(HEIM; CUBITT; TSIEN, 1995; ZIMMER, 2002) O resultado é a formação de 

duplas conjugadas nesta estrutura que tem propriedades fluorescente estável (figura 

03). 
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Figura 03: Reação de ciclização autocatalítica e oxidação para formação do grupo fluoróforo 

(pALM; WLODA WER, 1999) 

Dentre as variantes da GFP utilizadas como ferramenta de estudo da 

expressão gênica, está a GFPuv, variante que emite fluorescência 18 vezes mais 

intensa do que a GFP selvagem (CRAMERI et aI., 1996). 

A proteína verde fluorescente recombinante, GFPuv, emite máxima 

fluorescência quando excitada por luz ultravioleta (360-400nm)., sendo largamente 

utilizada em estudos de expressão gênica por ser facilmente visualizada sob luz UV. 
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A GFPuv foi recombinada através de técnicas sofisticadas de mutações 

puntiforme no DNA da GFP in vitro, resultando na substituição de três aminoácidos 

(Phe99 por Ser, Met153 por Thr e Val163 por Ala) da GFP selvagem, resultando na 

GFPuv. Geralmente, mutações interferem nos picos de absorção e emissão das 

variantes da GFP, exceto GFPuv que mantém o comprimento de onda de emissão em 

509nm (CRAMERI et ai., 1996). 

A GFP selvagem emite luz azul com um pico máximo a 395 nm e com menor 

pICO a 470 nm, emitindo luz verde com pico máximo de emissão a 509 nm e 

espalhamento em 540 nm. 

Tabela 02. Propriedades físicas da GFP selvagem 

Característica Valor 

Massa Molar do monômero 27kDa 

Ponto Isoelétrico 4.6 - 5.1 

Emissão máxima de fluorescência 509nm 

Rendimento quântico da fluorescência 0.80 

Proporção de absorção 397nm1380nm 1.25 . 

A GFP selvagem expressa em E. coli apresentou-se insolúvel, pouco 

fluorescente e precipitou no citoplasma. (W ARD et ai., 1980). A GFPuv expressa nas 

mesmas condições, apresentou-se solúvel e com fluorescência intensa, porém mais 

citotóxica e com maior possibilidade de dimerizar. A proporção das formas 

monoméricas ou diméricas depende da concentração da proteína no meio. A GFPuv é 

fluorescente em ambas formas, mas ocorre diminuição da absorção a 470 nm e 

aumento da absorção em 395 nm quando dimerizada (entre 5 e 10 mg/mL) 

(CRAMERI et aI. , 1996). 

o tempo de formação do fluoróforo mostrou-se de 2 a 3 vezes mais lento 

quando comparado ao tempo de formação do fluoróforo da GFP selvagem expressa 

pelo mesmo microrganismo (CRAMERl et aI., 1996). 

A GFP selvagem é resistente a temperaturas inferiores a 70°C, pH alcalino 

(inferior a 12), detergentes, solventes orgânicos e algumas proteases (ROBART; 

W ARD, 1990). Alguma fluorescência foi observada quando nano gramas da proteína 
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determinada por espectrofotometria de fluorescência, tomando o método rápido e 

preciso. A análise qualitativa pode ser determinada por microscopia de fluorescência. 

Conhecer as propriedades físico-químicas da GFPuv, sua estabilidade térmica 

e resistência são as primeiras etapas para o desenvolvimento de um Indicador 

Biológico. 

2.7. Estabilidade de Proteínas 

A estabilidade de uma proteína refere-se a manutenção de sua integridade 

estrutural e função biológica na presença de mudanças nas condições ambientes, 

como por exemplo, o valor de pH, temperatura ou a adição de outros agentes, como 

solventes orgânicos, sais, e polímeros inertes (FAGAÍN, 1995). 

Entre as propriedades funcionais das proteínas, a solubilidade tem malOr 

importância devido a sua influência signifícativa sobre as outras propriedades. A 

solubilidade é resultado da superfície das proteínas quando imersas em um solvente, 

e que pode ser afetada pela forma e tamanho da proteína, da viscosidade e agregação 

das partículas imersas no meio. Pode ser relacionada às interações de superfícies 

hidrofóbicas (proteína - proteína) e hidrofilicas (proteína -solvente) com a água. A 

proporção relativa da superfície dos grupos hidrofóbicos e hidrofilicos estabelece o 

grau de solvatação da água. 

A solubilidade das proteínas aumenta com o número de grupos hidrofilicos 

presentes, que pode ser realizado pela adição de resíduos de aminoácidos 

hidrofilicos, de grupos glicol ou fosfato . 

A solubilidade de uma proteína sob condições defínidas foi reconhecida como 

limitação crucial no seu uso como substância de referência biológica na composição 

de um fármaco ou alimento ou como indicador biológico que sinalize uma mudança 

ambiental (MIDDAUGH; VOLKIN, 1992). 

Carboidratos como a sacarose, a glicose, a manose e a trealose bem como os 

álcoois polihídricos (glicerol, sorbitol e manitol) têm sido freqüentemente utilizados 

para aumentar a solubilidade das proteínas (ARAKAWA; TIMASHEFF, 1982). Este 

efeito é, provavelmente, mediado pela combinação dos mecanismos de hidratação 

preferencial e o aumento da tensão superficial do solvente, bem como as fracas 
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interações com a superficie da proteína (BOLEN, 2004, COLLINS, 2004, BOSTÕM 

et aI., 2005). 

Em solução, as cadeias laterais dos aminoácidos são envolvidas por diferentes 

interações: forças de van der Waals, ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas 

e hidrofóbicas. Em geral, para minimizar termo dinamicamente a energia livre de 

estabilização, os resíduos hidrofilicos dos aminoácidos são orientados para a parte 

externa da molécula e os resíduos hidrofóbicos dos aminoácidos são orientados para 

o interior da molécula. Assim, a proporção e a distribuição das partes hidrofóbicas da 

superficie são os principais fatores na determinação do grau de solubilidade da 

proteína, sobressaindo a hidrofobicidade total e a densidade de carga baseada na 

composição de aminoácidos. 

As características de superficie de uma proteína são extremamente 

influenciadas pelas condições ambientais do meio em que se insere, tais como o pH, 

a força iônica, a temperatura, componentes do solvente e outros componentes 

(VOIDANI, 1996, KAUSIllK; BHAT, 1999). 

Osmólitos são solutos orgânicos tais como açúcares, metilaminas e 

aminoácidos que se acumulam nos organismos quando estes são submetidos a 

situações de estresse, e, são conhecidos por inibir mudanças conformacionais em 

larga escala e estão associadas à desnaturação de proteínas. Estabilizam o estado 

nativo porque são excluídos preferencialmente da superficie da proteína. A exclusão 

preferencial aumenta o potencial químico da proteína, em proporção a seu solvente -

área de superficie exposta, favorecendo um estado nativo mais compacto 

(KULMYRZAEV; BRY ANT; McCLEMENTS, 2000). Osmólitos não tem carga e 

afetam a viscosidade do solvente e a tensão de superficie (F ÁGÁIN, 1995). 

Os álcoois polihídricos e os açúcares têm sido utilizados muitos anos como 

agentes estabilizadores para a manutenção da atividade biológica de macromoléculas 

(ARAKAWA E TIMASHEFF, 1982), Lee e Timasheff (1981) analisaram 

termodinamicamente os sistemas aquosos de sacarose e verificaram que o efeito 

estabilizante da sacarose na hidratação preferencial das proteínas neste meio e que 

isto, por sua vez, pode ser relacionado ao aumento da energia livre da formação da 

cavidade induzida pela adição da sacarose na água. 
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As interações de proteínas com (i) outras moléculas; (ii) com moléculas de 

água (iii) com íons dissolvidos; (iv) com outros componentes do sistema de altos e 

baixos pesos moleculares (alimentos, soluções parenterais, soluções de nutrição 

gastroentérica (SEMENOV A; ANTIPOV A e BEL Y AKOV A, 2002)) formam base 

para estabelecer suas propriedades como a estabilidade a temperatura ambiente (25 

CC) e a reologia dos produtos, como por exemplo, soluções parenterais. 

Em sistemas de nutrição, as proteínas são dispersas em uma fase aquosa que 

contém uma variedade de co-solventes que podem alterar a conformação e as 

interações das proteínas e, conseqüentemente, suas propriedades funcionais com uma 

variedade de mecanismos fisico-químicos diferentes. Co-solventes podem influenciar 

diretamente nas características moleculares e funcionais da proteína ligando-se aos 

grupos na superficie da proteína, ou indiretamente alterando a estrutura e as 

propriedades fisico-químicas da água. A natureza das interações e sua influência nas 

funções da proteína dependem do tipo e da concentração dos co-solventes presentes. 

As Soluções Parenterais são componentes nutritivos e estruturais de sistemas 

multi componentes, geralmente complexos para cuidados à saúde. A expressão destes 

atributos funcionais em um produto depende da estrutura molecular, do ambiente 

químico e do comportamento da proteína frente a tratamento térmico. 

A otimização do processo e das operações utilizadas na manufatura de 

alimentos e fármacos, depende de maior compreensão da influência das condições de 

processamento, da composição do material nas propriedades da proteína. A 

compreensão das bases moleculares das funções das proteína sob uma variedade de 

condições é desafiante, devido a complexidade da composição, da estrutura e da 

dinâmica de fármacos e produtos alimentícios do meio e por causa do estresse fisico 

e mecânico que o material sofre durante as etapas de processamento, armazenamento 

e consumo. (BAIER; McCLEMENTS, 2001). Os atributos funcionais de um 

determinado produto após processamento, podem ser monitorados utilizando-se da 

estrutura, ambiente e histórico de estabilidade térmica estabelecidos para um 

indicador biológico específico. 

Há numerosos relatos a respeito de contaminação e/ou sobrevivência de 

microrganismos em soluções parenterais de glicose (HUGBO et aI, 1998). As 

injeções de glicose a cinco por cento são as mais utilizadas por via intravenal, na 
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nutrição e na reposição de fluidos . A faixa de pH de uma solução de glicose 5% pode 

variar entre 3,5 e 6,5. Esta variação nos valores de pH é devido à presença de ácidos 

livres do açúcar, e formados durante a esterilização e o armazenamento da solução 

(TURCO, 2000). 

Para garantir a esterilidade de Soluções Parenterais de Grande Volume, 

incluindo as soluções de glicose, faz-se necessário o desenvolvimento de um 

indicador biológico, que apresente respostas rápidas e seguras sobre a eficiência do 

processo de autoclavação. Desde que o objetivo da esterilização é apresentar um 

produto livre de microrganismos viáveis (ISO 14937, 2000), o indicador biológico 

ideal para provar a eficácia do processo é uma forma resistente de microrganismos 

ou proteínas, com população ou concentração conhecida, ao processo de esterilização 

(A VIS E LEVCHUCK, 2000). Esporos de Bacillus atrophaeus e de Geobacillus 

stearothermophilus são escolhidos como indicadores biológicos para monitorar os 

processos de esterilização por calor úmido a temperaturas de 104 °C e 121 °C, 

respectivamente (USP 29, 2006, ISO 11138-1, ISO 11138-2, 2006). 

Sendo a GFPuv um sistema marcador atrativo para monitorar células 

bacterianas no ambiente e sua detecção não requer nenhum substrato exógeno, meio 

complexo ou série de equipamentos (ERRAMPALI et aI., 1999), ela pode ser 

utilizada como indicador biológico sensível, de fácil detecção e quantificação, 

assegurando a eficiência do processo da esterilização, em alternativa aos esporos de 

Bacil/us tradicionalmente utilizados. 

2.8. Energia livre de Gibbs (AG), entalpia (AR) e entropia (AS) 

A desestabilização ou desnaturação da proteína pode ser expressa como uma 

simples reação de equilíbrio entre o estado nativo (N) e o estado desnaturado (ou 

desestabilizado, D); o qual expressa o deslocamento de equilíbrio para a forma nativa 

ou estável da proteína pela adição de co-solvente (S) (MIDDAUGH; VOLKIN, 

1992). 

Por definição, a constante de equilíbrio (K) desta reação é função da 

concentração do estabilizante, representada por K (S) = [D]/[N], onde, alterando a 

concentração do co-solvente (S), a mudança na constante de equilíbrio é dada pela 
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diferença no número de moléculas do co-solvente ligadas pelas moléculas 

desnaturadas da proteína (D) e nativas (N). Com a estabilização, a reação é deslocada 

para a forma nativa (N), de modo que a constante de equilíbrio diminui com o 

aumento da concentração do co-solvente. Ou seja, há um menor número de ligações 

do co-solvente (S) à forma desnaturada (D) da proteína do que ao estado nativo (N). 

Ocorre um excesso de água ao redor da proteína, tomando-a preferencialmente 

hidratada ou seja, ocorre a exclusão preferencial do ligante pelo domínio da proteína. 

O fenômeno de exclusão é uma migração das moléculas de solvente de regiões de 

ligação da superficie da proteína para o solvente, deixando uma camada enriquecida 

com água. 

A maneira mais conveniente de discutir as propriedades da solução de uma 

substância, i, é em termos do potencial químico (11). O potencial químico ou a 

energia molar-livre parcial pode ser definido como a quantidade que descreve a 

maneira na qual a energia livre de um sistema aberto é alterada quando o número de 

moles de i (ni) muda a temperatura (T) e pressão (P) constantes (MIDDAUGH; 

VOLK.IN, 1992). 

Glicerol, sacarose e alguns sais podem ser utilizados na preservação da 

estrutura da proteína e na estabilização da atividade biológica quando adicionados 

em concentrações elevadas (> 1 M), tais como as soluções de glicose em 

concentrações> 15% (0,83 M). 

Co-solventes em altas concentrações são conhecidos por estabilizar a 

estrutura nativa das proteínas, e são excluídos da proteína. Considerando que as 

interações com proteínas são determinadas estritamente pelas propriedades do 

solvente, é por isso que as proteínas são consideradas inertes. O mecanismo é 

baseado na perturbação da energia livre de superficie (tensão de superficie) da água 

pelo co-solvente (zona da exclusão). Desde que a superficie do contato entre a 

proteína e o solvente constitui uma interface, deve haver nesta superficie uma tensão 

(de superficie) interfacial. 

Aditivos perturbam a força de coesão da água e dessa forma sua tensão de 

superficie. Assim como mostrado pela isoterma de adsorção de Gibbs, estes 

resultados estão com excesso ou com deficiência de aditivo na camada de superficie. 

Está claro que se uma substância aumenta a tensão de superficie da água, seu excesso 
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na camada de superficie será negativo; isto é, será excluído preferencialmente da 

superficie. Este mecanismo parece ser o mecanismo mais difundido na estabilização 

de proteína em sistemas com solventes. O mecanismo não é determinado por 

interações químicas entre os componentes dos solventes e a estrutura da proteína; é 

um mecanismo no qual as interações com proteínas são determinadas estritamente 

pelas propriedades do solvente; isto é, as proteínas são basicamente inertes. 

A superficie de uma proteína globular em pH neutro pode ser considerada 

como um mosaico de cargas e a densidade da carga pode ser elevada mesmo que a 

carga líquida possa ser próxima a zero. O efeito é um balanço entre os dois tipos de 

interações, com a exclusão preferencial geralmente predominando. O efeito entre co

solventes estabilizando-se e proteínas globulares nativas é uma das exclusões 

preferenciais. Isto não significa que as moléculas de co-solvente são excluídas 

totalmente do contato com as proteínas. Elas podem penetrar na zona de hidratação 

preferencial e ligar-se às proteínas em sítios específicos. A observação líquida é o 

balanço entre a ligação e a exclusão, a qual, para a estabilização, favorece a exclusão. 

Conseqüentemente, quando as interações são definidas pelas propriedades do sistema 

do solvente, a proteína sendo essencialmente um componente inerte, a extensão da 

exclusão deve ser determinada pelo contato de superficie com o solvente. Esta 

superficie aumenta sobre a desnaturação, então, a exclusão preferencial deve 

aumentar. Isto conduz à estabilização da estrutura da proteína. É aceito que a 

exclusão preferencial do co-solvente varia aproximadamente com a superficie total 

de contato com a proteína, então a exclusão preferencial da forma denaturada (D) 

deve ser maior do que na forma nativa (N); assim, o equilíbrio deve se deslocar à 

forma nativa, isto é, a proteína é estabilizada na forma nativa (N) (TIMASHEFF, 

1992). 

A solubilidade das proteínas (utilizada como parâmetro de um efeito fisico ou 

químico em um sistema complexo onde a estabilidade máxima é requerida) é 

determinada na água livre de sais ou na água que contêm um sal específico em valor 

de pH constante (mantido por um tampão) e força iônica. 

A escolha de um tampão tem muitas implicações importantes além da criação 

de um ambiente estável de pH. Assim, a menor concentração possível de tampão 

requerida para manter o valor de pH é usada para minimizar o efeito não-específico 
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da força iônica. Na maioria dos casos onde a proteína é facilmente dissolvida, uma 

concentração de tampão de 20 - 100 mM é utilizada dependendo da faixa de pH 

(VODJANI, 1996). Neste estudo, as concentrações das soluções tampão de 10 mM 

são usadas para estabilizar o pH das soluções parenterais avaliadas. 
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3. OBJETIVO 

o objetivo principal deste trabalho é avaliar a potencialidade da aplicação da 

Proteína Verde Fluorescente recombinante, GFPuv, como indicador biológico em 

processos térmicos. Desenvolver um Indicador Biológico eficiente de monitoramento 

de processos de autoclavação de soluções parenterais e de esterilização por óxido de 

etileno. A característica de emissão de fluorescência pela GFPuv torna ágil e fácil a 

detecção da sua presença, otimizando o período de confirmação da eficácia do 

processo. 
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No desenvolvimento da GFPuv como Indicador Biológico, avaliou-se a 

estabilidade e resistência térmica da proteína, em diversas condições ambientes de 

forma a garantir a estabilidade, a integridade e a viabilidade do Indicador Biológico 

proposto, descrito em etapas: 

1. Determinação dos parâmetros de estabilidade térmica, a 25°C, da proteína 

GFPuv extraída de células competentes de E. coli DH5-a, isolada e purificada 

em laboratório em soluções de 1,5% a 50% de glicose a 25°C; 

2. Determinação dos parâmetros cinéticos de resistência térmica, no intervalo 

entre 80 °C e 95°C, da GFPuv em soluções de 1,5% a 50% de glicose a 25°C; 

3. Determinação dos parâmetros cinéticos de estabilidade, 25°C, e resistência 

térmica, no intervalo entre 80 °C e 95°C , da GFPuv em solução fisiológica e 

glicofisiológica; 

4. Determinação dos parâmetros cinéticos de estabilidade, 25°C, e resistência 

térmica, no intervalo entre 80 °C e 95°C, da GFPuv em solução de 0.9% a 30% 

de cloreto de sódio; 

5 . Avaliar a aplicação da GFPuv como indicador biológico em processos de 

esterilização por gás óxido de etileno; 

6. Avaliar a aplicação da GFPuv como indicador biológico em processos de 

esterilização por calor úmido e comparar o Indicador Biológico proposto, 

GFPuv, com esporos de Bacillus atrophaeus, convencionalmente utilizados na 

autoclavação de soluções parenterais. 
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4. MATERIAL, MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Etapa I 

Obtenção da Proteína Verde Fluorescente 

Determinação dos Parâmetros Cinéticos de Estabilidade a 25°C (*) 

* Artigo Publicado: VESSONI PENNA, T.C., ISHII, M., KUNIMURA, J.S., 

CHOLEWA, O., Stability of recombinant Green Fluorescent Protein (GFPuv) in 

glucose solutions at different concentrations and pH values, Appl Biochem 

Biotechnol., v. 121-124, p.501-528, 2005. 

29 
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1.1. Objetivo 

Esta etapa compreendeu a obtenção da Proteína Verde Fluorescente, GFPuv, 

e a avaliação da Estabilidade da GFPuv em Solução Parenteral de Glicose a 

temperatura de 25 'C. 

1.2. Material e Métodos 

1.2.1. Obtenção da Proteína Verde Fluorescente recombinante (GFPuv) 

1.2.1.1. Transformação de células de E. coli 

A expressão de genes clonados em células de E. coZi para produção de 

proteínas recombinantes é bastante difundida por proporcionar um sistema viável 

para avaliação da estrutura e função de proteínas (BASS; Y ANG, 1997), por ser um 

dos microrganismos mais estudados até hoje, ter seu mapa cromossômico defInido e 

bem caracterizado. As células hospedeiras de E. coZi cepa DH5-a tomam-se 

facilmente competentes para incorporação de plasmídeos. Muitos autores utilizaram 

a Escherichia coZi como célula hospedeira para produção de mutantes da proteína 

verde fluorescente (HEIM et aI, 1996). 

Células de Escherichia coZi DH5-a foram utilizadas para expressão da 

Proteína Verde Fluorescente, GFPuv. As células foram transformadas com o 

plasmídeo pGFP (Clontech, PaIo Alto, CA, Estados Unidos), de acordo com o 

protocolo do manual de biologia molecular (SAMBROOK; FRITSCH; MANIA TIS, 

1989), através do método de cloreto de cálcio, já realizado pelo grupo de pesquisa 

anteriormente (VESSONI PENNA; ISHII, 2002, VESSONI PENNA et aI., 2002, 

2004). 

1.2.1.2. Expressão da proteína verde fluorescente (GFPuv) 

As células transformadas de E.co/i DH5-a, expressando a GFPuv, foram 

conservadas em meio de cultivo Luria Bertani (LB, Merck, Darmstadt, Alemanha) I 
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ampicilina (1 mM), adicionadas de glicerol (1: 1) a temperatura de (-75°C) (Ultra 

Freezer, Series 100, Kelvinator, Estados Unidos). Colônias isoladas de E.coli 

transformadas desenvolveram-se na superfície de placas contendo LB 

ágar/ampicilina (1 ruM) acrescidas de IPTG (Isopropil-~-D-tiogalactopiranosídeo, 

dioxane free, USB, Itália, Orno) em concentração [mal de 100 ruM, depois de 

incubadas a temperatura de 37°C por 24 horas. 

Urna colônia foi isolada e transferida para erlenrneyer de 250 rnL contendo 25 

mL de meio LB caldo/1 ruM ampicilina (solução mãe). O conjunto foi incubado em 

shaker (Tecnal modelo TE-240, São Paulo, SP, Brasil) a 37 °C/100 rpm até atingir 

densidade ótica, DO 660nrn = 0,1 (Espectrofotômetro Beckrnan DU-600, Hayward, 

CA, Estados Unidos). Transferiu-se 1 mL deste inoculo para 25 mL de 

LB/ampicilina (erlenrneyer 250 mL) e incubou-se o conjunto em shaker (Tecnal 

modelo TE-240, São Paulo, SP, Brasil) a 100 rpm 137 °C/24 h. Adicionou-se IPTG 

quando a densidade ótica atingiu DO 66onrn=0,01. 

O crescimento bacteriano foi monitorado por densidade ótica a 660nrn e a 

contagem padrão de células realizada em placas de Petri contendo LB 

ágar/ampicilina/IPTG após semeadura por profundidade a 37°C 124 h e expressa em 

unidades formadoras de colônias (UFCI rnL). Armazenou-se a cultura a 4 °c 1 24 h. 

1.2.1.3. Extração da GFPuv pelo método de Partição em Três Fases 

(Three Phases Partitioning ou TPP) 

O cultivo celular foi centrifugado a 4000 rpm 1 30 min 14°C (Centrífuga 

Jouan, modelo BR4i, França). Descartou-se o sobrenadante e o sedimento foi 

ressuspenso (pellet) em 1 rnL de tampão de extração (pH 8,0): Tris-EDTA 25 ruM; 1 

ruM ~-mercaptoetanol; e 0,1 mM PMSF (phenyl Methyl Sulfonyl Fluoride, 

USB/Cleveland, Ohio, Estados Unidos), e homogeneizado em vortex. Adicionou-se 

4 mL de sulfato de amônio ((NH4)2S04) 4 M e 7 mL de t-butanol (álcool butílico 

terciário, Reagen, São Paulo, SP, Brasil) a alíquotas de 3 mL da suspensão de células 

em tubos de centrífuga de 15 mL e agitou-se por 8 minutos em vortex. Centrifugou

se a 4000 rpm 1 10 min 1 25°C. Descartou-se o sobrenadante e a fase intermediária 

formada por um disco branco de restos celulares. Adicionou-se 7 rnL de t-butanol à 

31 



Tese de Doutorado - Marina Ishii 

fase inferior [(NlLt)2S04 + GFPuv] e agitou-se por 8 minutos em vortex. 

Centrifugou-se a 4000rpm / 10 mini 25°C. Desprezou-se a fase superior de t-butanol 

e o disco fluorescente (GFPuv) formado foi dissolvido em 1 mL de tampão de 

extração (VESSONI PENNA; ISHII, 2002). 

1.2.1.4. Purificação da GFPuv 

Alíquota da proteína extraída das células de E. coZi foi adicionada a igual 

volume de solução de (NlLthS04 4 M e transferida para o topo de uma coluna 

cromatográfica de interação hidrofóbica de resina butil (Amersham Biosciences, 

Uppsala, Suíça) acoplada a uma bomba peristáltica (modelo PI, Amersham 

Biosciences, Uppsala, Suíça) para purificação fmal. A coluna foi previamente 

equilibrada com 40 mL de solução de (NlLt)2S04 2 M e após adsorção da GFPuv, a 

coluna foi "lavada" com 20 mL de solução de (NlLt)2S04 1,3 M para eluição das 

proteínas fracamente ligadas à resina. A GFPuv foi eluída em 50 mL de solução 

tampão de Tris-EDTA 10 mM, pH 8,0, e armazenada a 4°C. 

1.2.1.5. Quantificação da GFP 

Quantificou-se a concentração e intensidade de fluorescência da GFPuv 

através de fluorímetro (RF-5301, Shimadzu, Kioto, Japão) aos comprimentos de 

onda de excitação À = 394 nm e de emissão, À = 509 nm, baseando-se na curva 

padrão, preparada com GFPuv padrão (Clontech, PaIo Alto, CA, Estados Unidos). 

I. 2.2. Soluções Parenterais 

As soluções parenterais foram preparadas em água para injeção, e soluções 

tampão (lO mM): acetato pH 5,0, fosfato pH 6,0 e 7,0 e Tris-EDTA pH 8,0 (anexo 

1 ). 

A água utilizada foi obtida através do sistema de abastecimento de água 

acoplado a sistema de purificação com filtração por membrana de poro 0,22 Ilm, 
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(Bio-RIOS, Millipore®, São Paulo, Brasil), fornecendo água de qualidade para 

injeção, water for injection ou WFI. 

As Soluções de Glicose foram preparadas nas concentrações de 1,5%, 5,0%, 

7,0%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% e 50% (m/v); as soluções de 

cloreto de sódio (Etapa IV) em concentrações entre 0,9% e 30% (m/v) e a solução 

glicofisiológica na concentração de 0,9% (m/v) de cloreto de sódio, adicionadas de 

5% (m/v) de glicose (Etapa IlI). 

Cada peso definido de solutos foi dissolvido em volume de solução-tampão 

(lO mM, acetato pH 5,0, fosfato pH 6,0 e 7,0 e tris-EDTA, pH 8,0) ou em água para 

injeção com auxílio de barra magnética. Após completa dissolução, a solução foi 

transferida para balão volumétrico (250 mL) e o volume [mal ajustado. A solução foi 

filtrada em Sistema Millipore® (membrana de poro 0,22 Jlm) acoplado a uma bomba 

de vácuo (Fabbe Primar, São Paulo SP, Brasil) em fluxo laminar (classe 100) e 

transferida para frasco estéril. 

Determinou-se o pH das soluções logo após o preparo e 24 horas depois. Para 

monitorar possíveis contaminações, lmL das soluções filtradas foi distribuído em 

placas de Petri com Plate Count Ágar (PCA) e incubadas a 35°C por 24 horas. As 

soluções foram armazenadas à temperatura de 4 °C até o momento de uso. 

A determinação das propriedades físicas (pH, condutividade, viscosidade, 

densidade e osmolaridade) das soluções de glicose foi realizada de acordo com 

metodologia descrita no Anexo 02. 

1.2.3. Estabilidade Térmica da GFPuv 

1.2.3.1. Estabilidade da GFPuv a temperatura de 25°C 

A cada alíquota de 4900 JlL da solução parenteral em solução-tampão ou 

água para injeção, 100 JlL da GFPuv extraída por método de Partição em Três Fases, 

TPP, em concentração inicial de cerca de 400Jlg GFPuv/mL, e previamente 

purificada por coluna de interação hidrofóbica de resina butil HiPrep 16/1 ° Butyl FF 

(Amersham Biosciences, Uppsala, Suécia) foi adicionada e homogeneizada, 

resultando em concentração final de cerca de 8 Jlg GFPuv/mL. A intensidade de 
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fluorescência da GFPuv foi medida no momento de preparo da amostra a ser tratada 

e 24 horas após. As alíquotas permaneceram armazenadas a 4 cC até a leitura 

seguinte. 

Alíquotas de GFPuv extraída e purificada foram diluídas em soluções de 

glicose de diferentes concentrações nas soluções tampão (1 ° mM): (i) acetato, pH 

5,0; (ii) fosfato, pH 6,0 e 7,0 e (iii) Tris-EDTA, pH 8,0. 

Alíquota de 2 mL de GFPuv em solução de glicose foi transferida para cubeta 

de quartzo (caminho ótico, 1 cm) e esta recoberta com parafilme para evitar possível 

evaporação. A cubeta foi inserida no respectivo compartimento e o tratamento 

térmico iniciado nos comprimentos de onda de 394 nm e de 509 nm para a excitação 

e emissão da fluorescência, respectivamente. Os dados de intensidade de 

fluorescência foram coletados em intervalos de tempo de 1 minuto, durante período 

de 3 horas. 

O fluorímetro é conectado a um banho de água (modelo Thermo - bath TB 

85, Shimadzu, Kioto, Japão)), (Figura 04) o qual permite circulação de água a 

temperatura constante, com auxílio de bomba, tomando o tratamento térmico 

homogêneo, e que foi mantido a 25 (±0,05) oCo 

Figura 04. Fluorímetro acoplado ao banho de água utilizado na quantificação 

daGFPuv 
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1.2.4. Análise de Dados 

1.2.4.1. Parâmetros cinéticos de Estabilidade Térmica da GFPuv em 

diferentes composições de soluções e valores de pH (VESSONI PENNA; 

MACHOSHVILI, 1997). 

1.2.4.1.1. Tempo de Redução decimal (Valor D) e Taxa constante de 

inativação (valor k) 

A estabilidade da GFP foi avaliada através da determinação do parâmetro de 

resistência térmica, a taxa constante de inativação (k) e o tempo de redução decimal, 

valor D. 

O tempo de redução decimal, valor D é o intervalo de tempo requerido para 

a redução de um ciclo logarítmico decimal da intensidade de fluorescência inicial da 

GFP ou 90% da intensidade de fluorescência inicial da GFP a temperatura de 

referência (F RJ constante. 

A inativação de concentração conhecida de proteínas é considerada de 

primeira ordem. O fenômeno de inativação térmica pode ser representado pelo 

modelo de curva linearizada, semi-logarítmica de concentração de proteínas não 

desnaturadas. A representação gráfica do logaritmo decimal da intensidade de 

fluorescência residual de proteína em relação ao tempo de exposição à temperatura 

constante, pode ser exemplificada pelo esquema abaixo (Figura 05): 
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Figura 05. Esquema de cálculo para a determinação do valor D. 

8 

o valor DTR foi calculado pelo inverso negativo do coeficiente angular da reta 

resultante da regressão linear aplicado à região linear da curva de decaimento, 

podendo ser representado pela equação: 

tg a = Log 10 If - Log lO l o 
T -T. 2 1 

-C,:03) *t ou 

(_k )*t loglO If = loglO lo - 2,303 

(1) 

o valor D relaciona-se com a constante específica de reação através da 

relação: 

Valor D = 2,303 
k ' 

portanto, a :equação (1) pode ser igualmente representada por 

log" Ir = log" I, -( D~ )* t 
onde: lo = intensidade de fluorescência inicial de GFPuv ; 

Ir = intensidade de fluorescência final de GFPuv ; 

k = constante específica de inativação (h-I); 

t = tempo de exposição à temperatura de tratamento (min). 
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1.2.4.1.2. Valor z e Coeficiente QIO 

o valor z, expresso em graus Celsius (OC), é definido como o intervalo de 

temperatura necessário para ocasionar variação de um ciclo logarítmico no Valor D. 

É determinado pela equação de relação entre o logaritmo do Valor D e as 

correspondentes temperaturas de tratamento. Pode ser calculado pelo inverso 

negativo do coeficiente angular da reta resultante da regressão linear aplicado ao 

intervalo de temperatura analisado sendo representado pela equação: 

tg a = Log lO D 2 - Log lO DI 
T2 - 1; -(~) 

Log lo D 2 - Log lo DI = - (~) * (T2 - 1;) 

Log" (~:)= G) * (1; - T, ). então 

(
D2J- (~~T2) 
D - 10 

I 

onde: Dl = valor D à temperatura de tratamento, TI; 

D2 = valor D à temperatura de tratamento, T2 

o valor z representa o intervalo de temperatura que ocasiona variação de 10 

vezes na velocidade de destruição microbiana. Quanto menor o valor z, maior a 

velocidade de destruição em relação á temperatura de exposição (VESSONI 

PENNA; MACHOSHVILI, 1997). 
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o coeficiente QIO, fator que avalia a dependência da taxa constante de 

inativação, "k", com a variação de 10 °c na temperatura de tratamento (T, °C), pode 

ser estimado pela relação: 

_ (k (T+ lO) ) 

QIO - k T 

ou relacionado ao valor z: 

[ 
(~) J 

QIO = 10 

1.2.4.1.3. Energia de ativação 

A energia presente em um sistema é denominada de Energia de Ativação 

(Ea=kcaVmol), a qual representa a energia necessária para a desestabilização de um 

sistema a uma dada temperatura de tratamento. 

A Energia de Ativação foi estimada utilizando-se a equação de Arrhenius, a 

qual foi aplicada para avaliar a dependência entre a taxa de inativação constante (k) 

com a temperatura, podendo ser representada pela equação: 

tg a ~-( (2,3~;* R) ) 

log lO k I -log lO k 2 = _ ( Ea ) 

(~ _ _ l ) (2,303 * R) 
1; T2 

_ Ea *(~ __ l) 
log 10 k I = log lO k 2 (2,303* R) TI T

2 

onde: k = taxa constante de inativação (h-I); 

T I e T 2 = temperaturas de tratamento em graus Kelvin (K) 

R = constante universal dos gases (l,987calorias /mol*K), 
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1.2.4.1.4. Energia Livre de Gibbs 

A energia livre de Gibbs, ~G, potencial químico de uma substância é uma 

propriedade intrínseca do sistema, é uma comparação das variações de entalpia e 

entropia antes e após mudanças no sistema, a qual mostra a tendência da 

transformação (a redução (~G < O); o aumento (~G > O) ou a não variação (~G = O)), 

em um processo a temperatura e pressão constantes. A tendência da energia livre é 

decréscimo espontâneo na transformação, em direção ao equilíbrio, quando ~G =0, e 

pode ser representada pela equação: 

onde: 

~G=~H-T*~S 

~G=R*T*ln( k* h J 
B*T 

~G = variação de energia livre de Gibbs, kcal.mol -I 

~H = variação de entalpia, kcal.mol -I 

~s = variação de entropia, kcal.mol -I 

B = constante de Boltzmann = 1,38 x 10-23 J.K-1 = 5,77 X 10-23 cal. moI -I 

h = constante de Planck = 3,987xl0-32 J. min = 16,68 x 10-32 cal. moI -I 

R = constante dos gases ideais = 1,987 cal morl K- 1 

T = temperatura absoluta, K 

Um decréscimo na energia livre de Gibbs associada com uma mudança de estado 

é igual à quantidade máxima de trabalho que pode ser obtida na transformação, 

podendo ser: 

1) ~G < O - ocorre espontaneamente ou naturalmente; 

2) ~G = O - sistema em equilíbrio com esta transformação; 

3) ~G > O - não ocorre espontaneamente ou naturalmente 

O termo espontâneo significa que há possibilidade da reação ocorrer. Em uma 

transformação natural, a temperatura e a pressão são constantes e ~G é negativo. 
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Quando o ~G é negativo, ~H é negativa e ~S é positivo, a transformação é 

exotérmica. Em uma transformação natural e espontânea o sistema busca atingir a 

mínima entalpia (mínima energia interna) e máxima entropia (máxima desordem). 

1.2.4.1.5. Entalpia 

A entalpia é definida como a quantidade de energia de cada substância 

participante de uma reação. A variação da entalpia de um sistema é o calor liberado 

ou absorvido quando uma transformação ocorre sob pressão constante, e pode ser 

definida através da relação: 

!J. H = !J.Ea -R*T , 

onde: 

~H = variação de entalpia, kca1.mol -1 

~E = variação da Energia de Ativação, kca1.mol -1 

R = constante dos gases ideais = 1,987 cal mor1 K-1 

T = temperatura absoluta, K 

1.2.4.1.6. Entropia 

Entropia é definida como a medida de desordem do sistema. A desordem 

ocorre espontaneamente e, dessa forma, a entropia tende a aumentar. Se o número de 

moléculas não varia com a transformação, uma pequena variação na entropia 

(positiva ou negativa) é esperada. Quando este fato acontece, significa que esta 

reação envolve uma transferência natural de carga. A entropia pode ser determinada 

pela relação: 

onde: 

11 S = (11 H -I1G) 
T 

~S = variação de entropia, kca1.mol -1 

~H = variação de entalpia, kca1.mol -1 

~G = variação de energia livre de Gibbs, kca1.mol -1 e, 

T = temperatura absoluta, K 
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1.3. Resultados e Discussão 

As propriedades fisicas das soluções parenterais de glicose em soluções 

tampão de diferentes valores de pH foram avaliadas. 

1.3.1. Valor de pH 

Soluções de glicose de concentração entre 1,5% (0,08 M) e 50% (2,8 M) são 

comumente encontradas no ambiente médico-hospitalar. Foram preparadas em água 

Milli-Q estéril (pH 6,26) e a adição de glicose ocasionou variação no valor de pH das 

soluções de pH 5,94 a 7,78 (tabela 03). 

A GFPuv apresenta estabilidade máxima medida por fluorescência entre pH 

6,0 e 8,0 (ISHII, 2004) para um ponto isoelétrico entre pH 4,9 e 5,1. Visando 

minimizar a influência do valor de pH na estabilidade da proteína, as soluções 

parenterais foram preparadas em soluções-tampão (10mM): (i) acetato de sódio/ácido 

acético, pH 5,0; (ii) fosfato de potássio monobásico/dibásico pH 6,0 e pH 7,0 e (iii) 

tampão tris-EDTA, pH 8,0. 

Tabela 03. Valores de pH das soluções de glicose após 24 horas de preparo 

(*) neste capítulo lê-se Tris-HCIIEDTA IOmM. 

pH (24 horas após o preparo) 
Glicose Molaridade 

(%) (M) Água 
Acetato pH Fosfato pH Fosfato pH Tris-EDTA 

5,0 6,0 7,0 pH 8,0 (*) 

1,5 0,08 6,59 5,13 6,10 7,02 8,22 

5 0,28 7,38 5,12 6,05 6,97 8,22 

7 0,39 5,94 5,27 6,00 7,04 8,01 

10 0,56 6,91 5,26 5,96 6,98 8,02 

15 0,83 7,78 5,25 5,92 6,95 8,05 

20 1,11 7,76 5,23 5,89 6,87 7,99 

25 1,39 7,23 5,13 5,86 6,82 7,88 

30 1,67 7,77 5,24 5,79 6,80 7,88 

35 1,94 7,30 5,20 5,78 6,78 8,00 

40 2,22 7,41 5,20 5,72 6,74 7,95 

45 2,50 6,16 5,15 5,7 6,69 7,91 

50 2,78 6,05 5,08 5,67 6,63 7,50 

pH médio 
7,02 5,19 5,87 6,86 7,80 

(±0,68) (±0,06) (±0,14) (± 0,13) (±0,06) 
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Soluções de glicose preparadas nos tampões sofreram menor variação de pH 

quando comparadas às soluções preparadas em água, sendo o pH médio de 7,02 

(±0,68). Nas soluções-tampão, a variação de pH foi menor: 5,19 (±0,06); 5,87 

(±0,14); 6,86 (±0,13) e 7,80 (±0,06) nos tampões acetato pH 5,0, fosfato pH 6,0 e 7,0 

e tris-EDTA pH 8,0, respectivamente, indicando que os tampões exerceram sua 

função de minimizar variação de pH (Tabela 04). 

1.3.2. Densidade e Viscosidade 

Os parâmetros de densidade e viscosidade das soluções, dependentes 

diretamente das concentrações de glicose empregadas, foram similares para todos os 

solventes utilizados, indicando-se os valores médios obtidos, sendo: 

(i) densidades entre 0,95 (± 0,01) g/cm3 e 1,12 (±0,01) g/cm3 e, 

(ii) viscosidades entre 1,76 (± 0,01) mPas.s e 5,90 (± 0,01) mPas.s, 

nas concentrações de 1,5% a 50% de glicose, respectivamente (tabela 04). 

Tabela 04. Valores médios de densidade e viscosidade das soluções de glicose 

Glicose 
Densidade Viscosidade 

Glicose 
Densidade Viscosidade 

(g/cm3
) (mPas.s) (g/cm3

) (mPas.s} 
(m/v %) (m/v %) 

DP=O,OI DP=0,10 DP=O,OI DP=0,10 
0,0 0,95 1,76 
1,5 0,95 1,75 25 1,03 2,64 
5,0 0,96 1,83 30 1,05 3,02 
7,0 0,97 1,88 35 1,07 3,48 
10 0,98 1,97 40 1,09 4,08 
15 1,00 2,15 45 1,10 4,83 
20 1,01 2,38 50 1,12 5,90 
mPa.s = Mille Pascal * second = 1 centipoise 

DP = desvio padrão 

1.2.3. Condutividade 

Condutividade é O valor associado com a habilidade das soluções aquosas de 

transmitir corrente elétrica, entre dois eletrodos metálicos quando uma voltagem é 

aplicada entre eles. Embora a água seja pobre condutora de eletricidade, a presença 
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de íons na água aumenta consideravelmente o valor de condutividade, que reflete a 

concentração, a mobilidade e a carga dos íons nas soluções. 

A condutividade dos solventes utilizados no preparo das soluções de glicose 

foi determinada (tabela 05), sendo: (i) 1,84 f-ls/cm, (ii) 656 f-ls/cm; (iii) 1210 f-ls/cm; 

(iv) 1940 f-ls/cm e (v) 4460 f-ls/cm para água Milli-Q, tampões (lO mM): acetato pH 

5,0, fosfato pH 6,0, fosfato pH 7,0 e tris-EDTA pH 8,0, respectivamente. 

Tabela 05 . Condutividade das soluções de glicose em diferentes soluções-tampão 

Condutividade 
Glicose 
(m/v %) Água Acetato Fosfato Fosfato Tris-EDTA 

pH=6-7 pH5,0 pH6,0 pH7,0 pH8,O 

0,0 1,84 656 1210 1940 4460 
1,5 1760 728 1190 1860 2360 
5,0 1324 664 1070 1710 2090 
7,0 2210 667 1000 1610 1930 
10 2370 598 892 1400 1760 
15 1085 513 778 1240 1480 
20 1000 403 662 1010 1250 
25 666 346 563 851 968 
30 490 292 471 702 865 
35 658 254 404 579 205 
40 466 210 328 487 165 
45 364 162 260 386 137 
50 314 130 205 308 339 

Concentrações superiores a 10% de glicose em solução reduziram a 

condutividade, verificando-se que a quantidade de glicose presente interfere na 

condutividade da solução. 

Em solução tampão acetato, pH 5,0, a condutividade do tampão não foi 

afetada pela adição de glicose até a concentração de 7%, decaindo em concentrações 

acima deste valor. 

Em soluções tampão fosfato, pH 6,0 e pH 7,0, e tris-EDTA pH 8,0, a adição 

de glicose ocasionou queda na condutividade da solução, correspondendo a 

decréscimo máximo de 47,5% na condutividade em tris-EDTA lOmM com adição de 

1,5% de glicose. 
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1.3.4. Osmolaridade 

A osmolaridade foi determinada através do ponto de congelamento das 

soluções entre 1,5% e 50% de glicose (tabela 06). Não foi possível determinar a 

osmolaridade através do ponto de congelamento em concentrações iguais ou 

superiores a 35% de glicose em água. A adição de eletrólitos influenciou a 

determinação da osmolaridade, não sendo possível a determinação em soluções 

acima de 25% em tampão acetato e tris-EDTA e superiores a 30% de glicose em 

tampão fosfato pH 6,0 e 7,0. 

Tabela 06. Osmolaridade das soluções de glicose nas diferentes soluções-tampão 

Osmolaridade (mOsM / kg) 

Glicose Solução-Tampão 10mM 
- --- ----

(m/v, %) Água Acetato Fosfato Fosfato 
Tris-

pH=6-7 pH5,0 pH6,0 pH 7,0 EDTApH 
8,0 

0,0 ND ND ND ND ND 
1,5 0,06 0,13 0,13 0,08 0,13 
5,0 0,29 0,36 0,36 0,27 0,33 
7,0 0,37 0,50 0,50 0,40 0,39 
10 0,56 0,75 0,75 0,57 0,62 
15 0,90 1,18 1,14 0,88 ND 
20 1,29 1,70 1,54 1,29 1,33 
25 1,77 NC 1,98 1,68 NC 
30 2,28 NC NC NC NC 
35 NC NC NC NC NC 
40 NC NC NC NC NC 
45 NC NC NC NC NC 
50 NC NC NC NC NC 

NC - não cristaliza, ND - não detenninado 
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1.3.5. Estabilidade da Proteína Verde Fluorescente (GFPuv) a 25°C 

Com o intuito de desenvolver Indicador Biológico, IB que reporte a eficiência 

dos processos térmicos, o estudo da estabilidade da fluorescência emitida pela 

GFPuv quando diluída em Solução Parenteral, a temperatura de 25°C, se faz 

necessária, pois durante o processo produtivo, existe tempo de espera entre o envase 

e a autoc1avação dos produtos de até 5 horas. 

1.3.5.1. Valor de pH 

Após 24 horas do preparo das soluções de glicose nos tampões não foi 

observada variação nos valores de pH das soluções de glicose (tabela 07), se 

comparados à variação de pH das soluções preparadas em água (pH de 5,94 a 7,78): 

(i) pH 5,08 a pH 5,27 nas soluções em tampão acetato lOmM, pH 5,0; 

(ii) pH 5,67 a pH 6,10 nas soluções em tampão fosfato lOmM pH 6,0; 

(iii) pH 6,63 a pH 7,01 nas soluções em tampão fosfato 10mM, pH 7,0 e, 

(iv) pH 7,50 a pH 8,22 nas soluções em tampão tris-EDTA 10mM, pH 8,0. 

Embora o aumento da concentração de glicose nas soluções (adicionadas de 

GFPuv, 8,0±0,1 l-lg/mL) reduzisse o pH das mesmas, a variação foi maior e 

equivalente nos sistemas formados por água Milli-Q (pH 6,18 ± 0,11) e tris-EDTA 

(PH 6,64±0,10). E menor nos sistemas de tampão acetato (PH= 5,24±0,02) e fosfato 

(pH=5,90±0,03 e pH= 6,45±0,07). 

Correlacionando o valor de pH das soluções com a concentração de glicose 

empregada, não houve variação significativa em sistemas tampão acetato pH 5,0; e 

em tampões fosfato pH 6,0 e 7,0 e tris-EDTA pH 8,0, houve linearidade entre o valor 

de pH e a concentração de glicose. A variação de pH das soluções preparadas em 

água Milli-Q foi elevada. 
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Tabela 07. Valores de pH das soluções de glicose em água e tampões: acetato, pH 5,0, fosfato pH 6,0 e 7,0 e tris-EDTA, pH 8,0, antes, após e 24 horas após a 

adição de GFPuv, armazenadas a 4°C. 

Glicose 
(%, m/v) 

° 1,5 

5 

7 

10 

15 

20 

25 

30 

35 
40 
45 

50 

Média 

DP 

pH 
sol 

6,72 

6,59 

7,38 

5,94 

6,91 

7,78 

7,76 

7,23 

7,77 

7,30 
7,41 
6,16 

6,05 

7,02 

0,68 

Água 

pH 
sol+GFP 

6,90 

6,74 

6,50 

6,79 

6,76 

6,79 

6,54 

6,77 

6,58 
6,57 
6,77 

6,54 

6,69 

0,13 

Tampão Acetato Tampão Fosfato Tampão Fosfato Tampão Tris - EDTA 
pH 5,0 pH 6,0 pH 7,0 pH 8,0 

pH pH pH pH pH 
GFP pH pH GFP pH pH GFP pH pH GFP pH pH GFP 
(24h) sol sol+GFP (24h) sol sol+GFP (24h) sol sol+GFP (24h) sol sol+GFP (24h) 

6,69 5,18 5,22 6,17 6,13 7,07 7,01 8,10 8,04 

6,75 5,13 5,17 5,13 6,10 6,08 6,07 7,02 6,82 6,85 8,22 7,28 7,16 

6,79 5,12 5,13 5,14 6,05 6,01 6,07 6,97 6,86 6,80 8,22 7,26 7,16 

6,53 5,27 5,23 5,29 6,00 5,99 6,04 7,04 6,84 6,81 8,01 7,16 7,14 

6,76 5,26 5,20 5,22 5,96 6,02 5,99 6,98 6,77 6,72 8,02 7,14 7,05 

6,62 5,25 5,20 5,24 5,92 6,00 5,98 6,95 6,69 6,67 8,05 7,19 6,98 

6,29 5,23 5,27 5,24 5,89 5,96 5,90 6,87 6,67 6,68 7,99 7,07 6,89 

6,12 5,23 5,22 5,21 5,86 5,86 5,83 6,82 6,54 6,39 7,88 6,93 6,54 

5,70 5,24 5,36 5,38 5,79 5,80 5,83 6,80 6,46 6,25 7,88 7,07 6,65 

6,00 5,20 5,32 5,32 5,78 5,78 5,84 6,78 6,34 6,18 8,00 6,98 6,30 
5,91 5,20 5,24 5,28 5,72 5,70 5,75 6,74 6,11 6,06 7,95 6,41 6,06 
5,42 5,15 5,24 5,30 5,70 5,71 5,74 6,69 6,25 6,04 7,91 6,66 5,98 

5,21 5,08 5,19 5,1 4 5,67 5,68 5,71 6,63 6,25 5,97 7,50 6,39 5,80 

6,18 5,20 5,23 5,24 5,87 5,88 5,90 6,86 6,55 6,45 7,97 6,96 6,64 

0,54 0,06 0,06 0,08 0,14 0,14 0,13 0,13 0,25 0,34 0,19 0,30 0,50 
pH sol: pH da solução; pH sol+GFP: pH da solução adicionada de GFPuv; pH GFP (24h) : pH da solução com GFP após 24h; DP: desvio padrão 
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1.3.5.2. Determinação do tempo de redução decimal, valor D 

A estabilidade da GFPuv a temperatura de 25°C foi avaliada em termos do 

tempo de redução decimal, valor D, tempo necessário para o decaimento de 90% da 

intensidade de fluorescência da GFPuv em soluções-tampão, sem adição de glicose 

(Figura 06) e em soluções variando de 1,5% a 50% de glicose. 

Tabela 08. Equações e valores D para a GFPuv em soluções tampão, sem glicose 
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Solução-Tampão 
(lOmM) 

Equação 
ValorD 

Água 
Acetato pH 5,0 
Fosfato pH 6,0 
Fosfato pH 7,0 

Tris-EDTA p'H 8,0 

R2 = 
horas Log 10 Intensidade de Fluorescência = 

=2,6854+ 0,0002*t 0,86 69,44 
= 2,4393 -0,0031 *t 0,98 5,56 

= 2,75 -O,0003*t 0,88 55,56 
= 2,7825 -0,0003*t 0,93 69,44 
= 2,7989 -0,0002*t 0,95 69,44 

RI 3,0 l 

~ I : : '~ 2,8 E : 
~ g 2,6 
~ 
~ 

: 2,4 
~ 
RI 
~ 

.~ 2,2 

~ 
o 2,0 
~ o 
~ 

1,8 +1 -------,~------,-------._------,_------_.------~ 

o 30 60 

--água 

--fosfato pH 7,0 

90 

tempo (min) 

120 150 

--acetato pH 5,0 --fosfato pH 6,0 

-- tris-Hel pH 8,0 

180 

dias 

2,89 
0,23 
2,31 
2,89 
2,89 

Figura 06. Decaimento da Intensidade de Fluorescência da GFPuv em 

soluções-tampão, sem adição de glicose, a temperatura de 25°C 

Em soluções de glicose preparadas industrialmente, o valor de pH varia entre 

4,5 e 6,0 (VESSONI PENNA et aI., 2002). Para avaliar a influência da glicose sobre 

a estabilidade da GFPuv, o valor D foi correlacionado com o pH constante das 

soluções tampão utilizadas. 
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Menor estabilidade da GFPuv foi determinada em solução tampão acetato, pH 

5,0, sem a adição de glicose (Figura 06), correspondendo a valor D de 5,6 horas, 12 

vezes menor do que os valores D (D = 69,4 horas) determinados para a GFPuv em 

água e soluções-tampão fosfato pH 6,0 e 7,0 e tris-EDTA, pH 8,0 (tabela 08). 

1.3.5.2.1. Soluções de Glicose em água para injeção, WFI 

Em soluções de glicose preparadas em água, o valor D da GFPuv manteve-se 

em 83,33 horas (Tabela 09 e Figura 07), em concentrações de até 10% de glicose. 

Tabela 09. Valores D para a GFPuv em solução de glicose em água, submetida a 

25°C 

Glicose Equação 
R2 Valor D 

(m/v,%) LoglO Intensidade = 
horas dias 

1,5% = -0,0002 * t + 2,83 0,68 83,33 3,47 

5% = -0,0002 * t + 2,8609 0,96 83,33 3,47 

7% = -0,0002 * t + 2,8167 0,91 83,33 3,47 

10% = -0,0002 * t + 2,8044 0,85 83,33 3,47 

15% = -0,0003 * t + 2,9289 0,89 55,56 2,31 

20% = -0,0004 * t + 2,8318 0,98 41,67 1,74 

25% = -0,0005 * t + 2,8264 0,97 33,33 1,39 

30% = -0,001 * t + 2,8259 0,993 16,67 0,69 

35% = -0,0011 * t + 2,8708 0,997 15,15 0,63 

40% = -0,0012 * t + 2,8668 0,96 13,89 0,58 

45% = -0,0018 * t + 2,8254 0,98 9,26 0,39 

50% = -0,0018 * t + 2,8405 0,95 9,26 0,39 
(*J t = tempo 

A estabilidade da GFPuv foi independente do valor de pH e diretamente 

dependente da concentração de glicose utilizada, com decaimento de cerca de 80% 

na estabilidade da GFPuv. A variação do valor Dmédio para a GFPuv nas soluções de 

concentrações entre 30% e 50 % de glicose foi de 44,45%. 
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Figura 07. Variação dos Valores D e de pH para as soluções de glicose em água 

A intensidade de fluorescência da GFPuv foi influenciada em concentrações 

iguais ou superiores a 30% de glicose em água, considerada como uma zona de 

transição. 

O valor D de 9,26 horas determinados nas concentrações de 45% e 50% de 

glicose correspondeu a um decaimento de 89% e 33%, respectivamente em relação à 

concentração de 10% (D = 83,33 horas) e 40% de glicose (D = 13,89 horas). 

Houve perda de 90% na intensidade de fluorescência para a faixa de 

concentração entre 1,5% (D= 83,33 h) e 50% (D=9,26 h) em água. 

1.3.5.2.2. Soluções de Glicose em Tampão Acetato 10mM pH 5,0 

Em soluções de glicose em tampão acetato 10 mM pH 5,0, houve queda 

inicial na intensidade de fluorescência da GFPuv de 20% nas concentrações de até 

40% de glicose e, perda de 30% e 50% nas concentrações de 45% e 50% de glicose, 

respectivamente. 
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A intensidade de fluorescência da GFPuv não mostrou linearilidade nas 

concentrações de glicose entre 20% e 40%, sendo calculado pela relação: 

t=n * valor D ou valor D = t / n, 

onde, 

t = 180 min de exposição à temperatura de 25°C, 

n= ciclos logarítmicos de decaimento da intensidade de fluorescência da 

GFPuv, 

nas concentrações de 20% (D= 23,84 h); 25% (D= 22,16 h), 30% (D= 33,57 

h), 35% (D= 28,90 h) e 40% (D= 41,28 h) de glicose. 

A linearilidade resultante entre o valor D e o aumento da concentração de 

glicose em solução tampão acetato (pH=5,0) pode ser dada pela relação: 

Valor D = 4,6821 + 0,81 9* (concentração de glicose, %), (R2=0,91) 

Em valores de pH inferiores ao ponto isoelétrico (PI), a maioria das ligações 

de pontes de hidrogênio entre moléculas de açúcares e moléculas de proteína 

protonadas tomam-se mais vulneráveis, e, as moléculas de glicose apresentam-se 

como competidores das moléculas de proteína pela água, o que induz a desidratação 

da proteína seguida por uma intensa agregação das mesmas (SEMENOV A; 

ANTIPOV A; BEL Y AKOV A, 2002), fenômeno o qual reforça o fato da estabilidade 

da configuração nativa da proteína em altas concentrações de glicose. 

O comportamento da GFPuv em sistema de tampão acetato foi inverso ao 

comportamento em sistema de água, onde a estabilidade da GFPuv reduziu 

proporcionalmente com o aumento da concentração de glicose presente e o 

decaimento do valor de pH. 

A conformação da GFPuv apresentou-se sensível ao valor de pH no meio. A 

intensidade de fluorescência emitida depende da carga dos aminoácidos de sua 

estrutura e da transferência e ligações de íons H+ com os aminoácidos do fluoróforo 

(ASHBY; IBARAKI; HENLEY, 2004). Em ambientes de pH próximo ao pI da 

GFPuv, a intensidade de fluorescência é reduzida e a dependência da fluorescência 

pelo pH do meio pode ser descrita como o equilíbrio destas ligações. 
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1.3.5.2.3. Soluções de Glicose em Tampão Fosfato pH 6,0 

Em sistema de tampão fosfato, pH 6,0 o pH das soluções de glicose foi de 

5,90 (± 0,13), e ocasionou: (i) aumento de 31 % na intensidade de fluorescência da 

GFPuv em soluções de até 10% de glicose dissolvida; (ii) aumento entre 1 % a 5% 

em soluções de até 40% de glicose e, (iii) perda de 8% na intensidade de 

fluorescência da GFPuv em solução com 50% de glicose. 

Tabela 11. Tempos de Redução Decimal, valores D, determinados para GFPuv em 

solução de glicose em solução tampão fosfato, pH 6,0, submetida a tratamento a 

25°C 

Glicose Equação R2 (**) 

(%) LoglO Intensidade = 

1,5 = 2,8553 + 0,0002 * t 0,85 

5 = 2,9571 - 0,0003 * t 0,88 

10 = 2,948 - 0,0003 * t 0,93 

50 = 2,7484 + 0,0001 * t 0,59 
t = tempo 
(*) valor D não determinado, pois não houve decaimento, 
(**) 180 leituras em intervalos de 1 minuto 

Valor D 

horas dias 
(*) (*) ••. ---

55,56 2,31 

55,56 2,31 
(*) (*) ... ---

A estabilidade da GFPuv em solução tampão fosfato, pH 6,0 apresentou 

melhor comportamento em todas as concentrações de glicose estudadas. 

Em solução tampão sem adição de glicose, o valor D = 55,6 horas foi o 

mesmo determinado para as soluções de 5% e 10% de glicose (tabela 11). 

A intensidade de fluorescência foi recuperada após tratamento a 25°C e, 

houve aumento em cerca de 8% a 10% na intensidade da GFPuv em relação à 

concentração inicial (incremento de 50 a 80 unidades na intensidade de 

fluorescência), exceto para as concentrações de 5% e 10% de glicose, onde houve 

declínio de 100 e 150 unidades de intensidade de fluorescência, respectivamente, 

refletindo a tendência de instabilidade da proteína a baixas concentrações de glicose 

(Figura 08). 
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Figura 08. Decaimento da intensidade de fluorescência da GFPuv nas 

concentrações de 5% e 10% de glicose, em tampão fosfato, pH 6,0 

o sistema de soluções de glicose em tampão fosfato, pH 6,0 mostrou ser o 

sistema ideal para manutenção da integridade da GFPuv a 25°C. 
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1.3.5.2.4. Soluções de Glicose em Tampão Fosfato pH 7,0 

Em sistema de tampão fosfato, pH 7,0, o valor de pH 6,45 (± 0,34) após 24 

horas do preparo das amostras foi próximo ao valor de pH 6,18 (± 0,54) em soluções 

de glicose em água. 

Tabela 12. Tempos de Redução Decimal, valores D, para GFPuv em solução de 

glicose em tampão fosfato, pH 7,0, submetida a 25°C 

Glicose Equação Valor D 
(m/v,% ) R2 (*) 

(**) LoglO Intensidade = horas dias 

1,5 = -0,0001 * t + 2,7785 0,35 166,67 6,94 

5 = -0,0001 * t + 2,7707 0,40 166,67 6,94 

7 = -0,0001 * t + 2,7676 0,84 166,67 6,94 

10 = -0,0001 * t + 2,7625 0,69 166,67 6,94 

15 = -0,0001 * t + 2,7623 0,59 166,67 6,94 

20 = -0,0002 * t + 2,7405 0,93 83,33 3,47 

25 = -0,0003 * t + 2,7707 0,97 55,56 2,31 

30 = -0,0003 * t + 2,7357 0,93 55,56 2,31 

35 = -0,0004 * t + 2,7401 0,993 41 ,67 1,74 

40 = -0,0003 * t + 2,7366 0,96 55,56 2,31 

45 = -0,0005 * t + 2,7313 0,991 33,33 1,39 

50 = -0,0004 * t + 2,7177 0,87 41,67 1,74 
t=tempo 

(*) 180 leituras em intervalos de 1 minuto 

(**) de 1,5% e 5% de glicose, há uma projeção de estabilidade. 

As concentrações de GFPuv decaíram similarmente de 7,52 Ilg de GFPuv 

/mL a 6,38 Ilg de GFPuv /mL, em água e em sistema de tampão fosfato pH 7,0, 

quando a proteína foi inserida no sistema. 

Similarmente, a perda foi de 5% na concentração de GFPuv (24 horas a 4°C) 

nas concentrações de até 35% de glicose e no máximo de 12% nas concentrações 

entre 40% e 50% de glicose em solução tampão fosfato, pH 7,0. 
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A GFPuv nas soluções de até 15% de glicose em tampão fosfato pH 7,0, 

manteve-se estável, sendo o valor D de 166,67 horas a temperatura de 25°C, valor 

duas vezes maior do que o valor D de 83,33 horas determinado para a GFPuv em 

soluções de concentração de até 10% de glicose em água (tabela 12). 
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Figura 09. Variação dos valores D e pH para a GFPuv em solução de glicose 

em tampão fosfato, pH 7,0 e água 

Em soluções de 20% de glicose em tampão, a estabilidade da GFPuv decaiu 

pela metade (Valor D = 83,33 horas), influenciada pela concentração de glicose 

dissolvida. 

A estabilidade da proteína em termos de valor Dentre 55,55 horas e 41,67 

horas foi reduzida em 33% para a GFPuv em sistema de glicose entre 25% e 45% e, 

foi similar ao comportamento da GFPuv em concentração entre 15% e 20% de 

glicose em água. 

A média do valor D = 33,3 horas para a GFPuv em 50% de glicose foi similar 

ao valor determinado em água na concentração de 25% de glicose e 72% maior do 

que o valor em 50% de glicose em água (valor D = 9,26 horas). 

Sistemas de glicose em tampão fosfato pH 7,0, mostraram-se bons sistemas 

para manutenção da intensidade de fluorescência da GFPuv, representando o dobro 
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da estabilidade da proteína comparado aos sistemas preparados em água, em termos 

de valor D (Figura 09). 

1.3.5.2.5. Soluções de Glicose em Tampão Tris-EDTA, pH 8,0 

Tabela 13. Tempos de Redução Decimal, valores D, da GFPuv em solução de 

Glicose em tampão Tris-EDTA, pH 8,0, submetida a tratamento a temperatura de 

25°C 

Glicose Equação R2 (*) 
ValorD 

(m/v,% ) Log10 Intensidade = Horas dias 

1,5 = 0,00002 * t + 2,7647 0,46 833,33 34,72 

5 = 0,00006 * t + 2,7102 0,85 277,78 11,57 

7 = 0,00007 * t + 2,7341 0,83 238,10 9,92 

10 = 0,00003 * t + 2,7334 0,21 555,56 23,15 

15 = -0,00003 * t + 2,7341 0,40 555,56 23,15 

20 = -0,00002 * t + 2,7641 0,16 833,33 34,72 

25 = -0,00002 * t + 2,709 0,06 833,33 34,72 

30 = -0,0002 * t + 2,7171 0,97 83,33 3,47 

35 = -0,0001 * t + 2,7152 0,64 166,67 6,94 

40 = -0,0002 * t + 2,719 0,82 83,33 3,47 

45 = -0,0001 * t + 2,701 0,85 166,67 6,94 

50 = -0,0004 * t + 2,7079 0,89 41,67 1,74 
t = tempo 

(*) 180 leituras em intervalos de 1 minuto 

A estabilidade da GFPuv em solução tampão Tris-EDTA pH 8,0 (Tabela 13) 

mostrou-se 10 e 5 vezes maior do que a estabilidade determinada em água e em 

tampão fosfato, pH 7,0, respectivamente, nas concentrações de até 25% de glicose. 

O comportamento da GFPuv entre 30% e 45% de glicose em Tris-EDTA foi 

similar ao tampão fosfato em concentrações menores ou iguais a 20% de glicose, 

sendo os valores D de 83,33 e 166,67 horas para variação similar de pH. 

Em concentração de 50% de glicose, a intensidade de fluorescência decaiu 

para valor D de 41,67 horas e mostrou comportamento similar para os sistemas de 
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tris-EDTA e fosfato pH 7,0, confirmando a influência da concentração de glicose 

sobre a estabilidade da GFPuv. 

Tabela 14. Valores D para a GFPuv em soluções de glicose em água e soluções-

tampão, submetidas a tratamento a temperatura de 25 °C 

Glicose Valor D {h} 

(m/v,%) Água 
Acetato Fosfato Fosfato Tris-EDTA 
~H5,0 ~H6,0 ~H7,0 ~H8,0 

O 69,40 5,55 55,56 69,40 69,40 
1,5 83,33 2,77 (*) 166,67 833,33 
5 83,34 5,38 55,56 166,67 277,78 
7 83,33 17,57 (*) 166,67 238,10 
10 83,33 12,16 55,56 166,67 555,56 
15 55,56 13,89 (*) 166,67 555,56 
20 41,67 23,84 (*) 83,33 833,33 
25 33,33 22,16 (*) 55,56 833,33 
30 16,67 33,57 (*) 55,56 83 ,33 
35 15,15 28,90 (*) 41,67 166,67 
40 13,89 41,28 (*) 55,56 83,33 
45 9,26 46,30 (*) 33,33 166,67 
50 9,26 39,68 (*) 41,67 41,67 

t = tempo 

(*) valor D não determinado, pois não houve decaimento 

A GFPuv apresentou-se sensível às variações da composição da solução e do 

valor de pH à temperatura de 25°C (Tabela 14). O aumento da concentração de 

glicose no meio reduziu a estabilidade da GFPuv e, o valor de pH utilizado em cada 

solução, o que pode ocasionar a desprotonação de resíduos de aminoácidos presentes 

na superficie da GFPuv (PALM; WLODA WER, 1999), modificando sua 

conformação, reduzindo a intensidade de fluorescência e, consequentemente, a 

estabilidade térmica em termos de valor D. 

57 



Tese de Doutorado - Marina Ishii 

1.3.5.3. Energia de Ativação 

A energia de ativação, Ea, representa a energia presente em um sistema. 

Quanto maior a energia de ativação, mais facilmente o sistema é desestabilizado 

devido ao grau de desordem das moléculas. 

Sistemas formados por água e tampão fosfato pH 7,0, apresentaram Ea = 

633,33 kcal. mor1 em até 10% de glicose em água e 20% de glicose em tampão 

fosfato pH 7,0 e de 755,68 kcal.mor1 nas concentrações de até 15% de glicose em 

tampão fosfato pH 7,0, refletindo a desordem das moléculas nos sistemas (tabela 15). 

A energia de ativação foi de 245,58 kcal.mor1 nas concentrações de 45% e 

50% de glicose em água, representando perda de 60% de energia no sistema e um 

forte arranjo entre as moléculas de glicose, água e proteína. A estabilidade da 

proteína em 50% de glicose em água foi dependente do arranjo favorável 

imobilizado entre as moléculas, o qual toma a proteína facilmente exposta a estresses 

físicos externos. 

58 



Tabela 15. Valores de Energia de Ativação (Ea, Kcal/mol) para os sistemas de GFPuv em soluções de glicose em água e soluções-tampão 

WFI Acetato 10mM pH 5,0 Fosfato 10mM pH 7,0 Tris-EDTA 10mM pH 8,0 
Glicose 

k Ea k Ea k Ea k Ea 
(%) 

(h-I) 
Logk 

(kcaVmol) (h·I) 
Logk 

(kcaVmol) (h-I) 
Logk 

(kcaVmol) (h-I) 
Logk 

(kcaVmol) 

O 0,033 -1 ,48 633,33 0,415 -0,38 155,23 0,033 -1,48 601,05 

1,5 0,028 -1 ,55 633 ,33 0,831 -0,08 32,59 0,014 -1,86 755,68 0,003 -2,56 1039,71 

5 0,028 -1 ,56 755,68 0,428 -0,37 149,74 0,014 -1,86 755,68 0,008 -2,08 845,83 

7 0,028 -1 ,56 633,33 0,131 -0,88 358,61 0,014 -1 ,86 755,68 0,010 -2,01 818,62 

10 0,028 -1 ,56 633,33 0,189 -0,72 293,66 0,014 -1,86 755,68 0,004 -2,38 968,16 

15 0,041 -1 ,3 8 561,80 0,166 -0,78 317,14 0,014 -1 ,86 755,68 0,004 -2,38 968,16 

20 0,055 -1 ,26 511,03 0,097 -1,02 412,47 0,028 -1 ,56 633,33 0,003 -2,56 1039,71 

25 0,069 -1 ,16 471,61 0,104 -0,98 399,58 0,041 -1 ,38 561 ,80 0,003 -2,56 1039,71 

30 0,13 8 -0,86 349,33 0,069 -1,16 472,88 0,041 -1,38 561,80 0,028 -1,56 633,33 

35 0,152 -0,82 332,46 0,080 -1 ,10 446,44 0,055 -1,26 511,03 0,014 -1 ,86 755,68 

40 0,166 -0,78 317,14 0,056 -1 ,25 509,37 0,041 -1,38 561 ,80 0,028 -1 ,56 633 ,33 

45 0,249 -0,60 245,58 0,050 -1 ,30 529,61 0,069 -1 ,16 471 ,61 0,014 -1 ,86 755,68 

50 0,249 -0,60 245,58 0,058 -1,24 502,40 0,055 -1,26 511,03 0,055 -1,26 511,03 
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Em solução-tampão fosfato pH 7,0, o valor da energia de ativação entre 

471,61 kcal.mor I e 511,61 kcal.mor I
, dos sistemas de concentrações superiores a 

35% de glicose, representou a metade da energia de ativação determinada nas 

concentrações de até 15% de glicose em tampão e o dobro da energia de ativação 

encontrada para as concentrações de 45% e 50% de glicose em água. 

A energia de ativação entre 471,61 kcal.mor I e 511,03 kcal.mor I para 

concentrações de 20% e 25% glicose em água foi equivalente aos valores 

encontrados nas concentrações entre 35% e 50% em tampão fosfato pH 7,0. 

O sistema de tampão fosfato, pH 7,0 mostrou habilidade de manter a energia 

de ativação do sistema, mantendo o dobro da estabilidade da GFPuv comparado aos 

sistemas de água nas concentrações superiores a 25% de glicose, devido a arranjo 

entre as moléculas de glicose e água. 

A avaliação em água verificou a influência da glicose na estabilidade da 

intensidade de fluorescência da GFPuv. 

O declínio do valor da energia de ativação do sistema com o aumento da 

concentração de glicose em água foi o mais linear dentre todos os avaliados. 

Dentre as soluções tampão estudadas, sistemas formados por tampão acetato, 

pH 5,0 promoveram maior estabilidade à GFPuv com o aumento da energia de 

ativação no sistema. A energia de ativação elevou-se 15 vezes com o aumento da 

concentração de glicose em solução, variando de 32,59 kcal.mor I a 509,61 

kcal.mor I
. 

A energia de ativação entre 502,40 kcal.mor I e 529,61 kcal.mor I entre 40% e 

50% de glicose em acetato foi similar aos valores encontrados para as concentrações 

entre 35% e 50% em tampão fosfato pH 7,0 e para 15% a 20% em água. 

As soluções de glicose preparadas em pH 6,0 (PHmédio 5,87) foram 

responsáveis pela maior estabilidade da GFPuv no sistema, quando comparado com 

os sistemas de água e soluções tampão, inclusive o tampão fosfato pH 7,0. 

Em sistema de Tris-EDTA, pH 8,0, pH ótimo para sua estabilidade e emissão 

de fluorescência, a GFPuv mostrou-se instável com o aumento da concentração de 

glicose nas soluções, resultando na redução de metade do valor da energia de 

Ativação, variando de 511,03 kcal.mor1a 1039,71 kcal.mor I em concentrações entre 

25% e 50% de glicose, respectivamente. 
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o elevado valor de energia de ativação, em baixas concentrações de glicose, 

indicou a alta instabilidade do sistema que pode ser influenciado por um mínimo de 

interferências externas na solução. 

Em sistema de tris-EDTA em concentrações maiores ou iguais a 30% de 

glicose, com valores de energia de ativação entre 511 ,03 kcal.mor1 e 633 ,34 

kcal.mor1
, a estabilidade da GFPuv foi equivalente à determinada em tampão fosfato 

pH 7,0 em concentrações inferiores a 20% de glicose; em água nas concentrações de 

até 20% e em solução tampão acetato em concentrações superiores ou iguais a 40% 

de glicose. 
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Figura 10. Valores de Energia de Ativação para a GFPuv em soluções de glicose 

A GFPuv apresentou o dobro de estabilidade em sistemas de solução-tampão 

quando comparados com água (Figura 10). 
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1.3.5.4. Energia Livre de Gibbs e Entropia 

A variação da energia livre de Gibbs, ~G, indica a espontaneidade de uma 

proteína em se ajustar a um sistema e manter a estabilidade de sua estrutura. Um 

decréscimo no valor da energia livre mostra a espontaneidade e a estabilidade natural 

da proteína no sistema considerado. 

O acréscimo de glicose na solução alterou os valores da energia livre de 

Gibbs para a GFPuv e as concentrações entre 25% e 30% de glicose foram 

determinantes na distinção de valores (Tabela 16), tanto em sistemas de água como 

em Tris-EDTA. 

Em tampão fosfato pH 7,0 a estabilidade da GFPuv foi espontânea e 

equivalente a ~Gmédio= -24,41 (± 0,37) kcal.mor1
, mantendo a fluorescência da 

GFPuv. 

Tabela 16. Variação da energia Livre de Gibbs (~G) e entropia (~S) para a GFPuv 

em sistemas de água e soluções tampão (*) 

Energia Livre de Gibbs (AG) e Entropia (AS) 
Glicose (kcal. mor l

} 

(%) Água para Acetato Fosfato Tris-EDTA 
Injeção ~H5,0 ~H7,0 ~H8,0 

AG ~S AG ~S AG óS AG ~S 

O -24,31 2,21 -22,81 0,60 -24,31 2,10 
1,5 -24,42 2,21 -22,40 0,18 -24,83 2,62 -25,78 3,58 
5 -24,42 0,69 -22,79 0,58 -24,83 2,62 -25,13 2,92 
7 -24,42 0,59 -23,50 1,28 -24,83 2,62 -25,04 2,83 
10 -24,42 0,59 -23,28 1,06 -24,83 2,62 -25,54 3,33 
15 -24,18 0,53 -23,36 1,14 -24,83 2,62 -25,54 3,33 
20 -24,01 0,49 -23,68 1,46 -24,42 2,21 -25,78 3,58 
25 -23,87 0,46 -23,63 1,42 -24,18 1,97 -25,78 3,58 
30 -23,46 0,36 -23,88 1,67 -24,18 1,97 -24,42 2,21 
35 -23,41 0,34 -23,79 1,58 -24,01 1,79 -24,83 2,62 
40 -23,36 0,33 -24,00 1,79 -24,18 1,97 -24,42 2,21 
45 -23,12 0,27 -24,07 1,86 -23,87 1,66 -24,83 2,62 
50 -23,12 0,27 -23,98 1,77 -24,01 1,79 -24,01 1,79 

Média -23,89 0,72 23,47 1,26 24,41 2,20 25,09 2,88 
DP(H) (±0,52) (±0,67) (±0,53) (±0,53) (± 0,37) (± 0,37) (± 0,61) (±0,61) 

(*) lê-se A = variação; (**) DP = desvio padrão 
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A estabilidade da GFPuv foi menor em sistema acetato (~G = -22,67 

kcal.mor1
) nas concentrações de até 5% de glicose, aumentou para ~G = -23,59 

kcal.mor1 entre 7% e 35% de glicose, e foi similar (~G = -24,00 kcal.mor1
) ao valor 

determinado em tampão fosfato pH 7,0 e Tris-EDTA pH 8,0, entre 40% e 50% de 

glicose. 

Sistemas em água não se mostraram favoráveis para a estabilidade da GFPuv 

em concentrações maiores de 20% de glicose. 

Em sistemas de 50% de glicose em soluções-tampão acetato, fosfato e tris

EDTA, o valor médio, ~G = -24,00 kcal.mor1 confirmou a equivalência na 

estabilidade nos tampões estudados. 

O sistema de GFPuv com glicose em água foi o mais organizado, em 

comparação aos outros sistemas avaliados, em termos de entropia (~S entre 0,27 e 

2,21 kcal.mor1
, entre 1,5% e 50% de glicose, respectivamente), excluindo-se o 

sistema de tampão fosfato pH 6,0. Sem a adição de glicose, a entropia (~S = 2,21 

kcal.mor1
), foi similar àquela determinada em tampão fosfato, pH 7,0, nas mesmas 

condições (~S = 2,10 kcal.mor1
). O acréscimo de 1,5% de glicose em água, não 

interferiu na organização do sistema. 

Os sistemas de tampão fosfato pH 7,0 e tris-EDTA pH 8,0 mostraram maior 

instabilidade quando comparados com o sistema de água, variando a entropia de 1,79 

kcal.mor1 a 2,10 kcal/mol em tampão fosfato pH 7,0 e de 1,79 a 3,58 kcal/mol em 

tampão tris-EDTA pH 8,0, nas concentrações de 1,5% a 50% respectivamente. 

A GFPuv em solução de 20% de glicose em tampão fosfato pH 7,0 e 30% de 

glicose em tris-EDT A apresentou mesma entropia do sistema em água sem glicose 

(~S = 2,21 kcal.mor1
). 

Nas soluções de glicose em tampão fosfato pH 7,0, a GFPuv mostrou-se 

menos influenciada por interferências externas do que em tris-EDTA, onde a 

entropia foi maior, igualando-se em concentração de 50% de glicose (~S = 1,79 

kcal.mor1
). 

Em acetato, pH 5,0, houve aumento da entropia com o aumento da 

concentração de glicose, que favoreceu a instabilidade do mesmo, variando de 0,18 

kcal.mor1 aI, 77 kcal.mor1 nas concentrações entre 1,5% e 50%, respectivamente. 
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1.4. Conclusões Parciais 

Sistemas em água não se mostraram favoráveis à estabilidade da GFPuv em 

concentrações maiores de 20% de glicose. A estabilidade da GFPuv foi independente 

do valor de pH e diretamente dependente da concentração de glicose utilizada. A 

adição de 50% de glicose no meio reduziu cerca de 80% a estabilidade da GFPuv, 

sendo os valores D = 83,33 min e D = 9,26 min nas concentrações de 1,5% e 50% de 

glicose, respectivamente. 

O comportamento da GFPuv em sistema de tampão acetato foi inverso ao 

comportamento em sistema de água, aumentando a estabilidade da GFPuv com o 

aumento da concentração de glicose presente e o decaimento do valor de pH. A 

conformação da GFPuv apresentou-se sensível ao valor de pH no meio. 

As soluções de glicose preparadas em tampão fosfato pH 6,0 proporcionaram 

a maior estabilidade para a GFPuv, quando comparado com os sistemas de água e 

outras soluções tampão, pois não houve decaiemtno na intensidade de fluorescência 

da proteína. 

Sistemas de glicose em tampão fosfato, pH 7,0, mostraram-se como bons 

sistemas para a GFPuv, mantendo o dobro da estabilidade da proteína comparado aos 

sistemas preparados em água (valores D = 166,67 min a.D = 41,6 min para a GFPuv 

em soluções de 1,5% e 50% de glicose). 

A estabilidade da GFPuv em solução tampão Tris-EDTA pH 8,0 (Tabela 13) 

mostrou-se 10 e 5 vezes maior do que a estabilidade determinada em água e em 

tampão fosfato, pH 7,0, respectivamente, nas concentrações de até 25% de glicose. 

O declínio do valor da Energia de Ativação do sistema com o aumento da 

concentração de glicose em água foi o mais linear dentre todos os avaliados. 

No intervalo de temperatura estudado, sistemas formados por tampão acetato, 

pH 5,0, promoveram maior estabilidade à GFPuv com o aumento da energia de 

ativação no sistema. A energia de ativação elevou-se 15 vezes com o aumento da 

concentração de glicose em solução, variando de 32,59 kcal.mor1 a 509,61 

kcal.mor1
. 
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Etapa 11 

Determinação dos Parâmetros Cinéticos de Resistência Térmica da GFPuv a 

temperatura entre 80°C e 95°C em Soluções de Glicose (*) 

(*) Artigo submetido à Publicação no lnternational Journal 01 Pharmaceutical 

Sciences, em fase de revisão. ISHII, M., VESSONI PENNA, T. C., KUNlMURA, J. 

S., CHOLEW A, O., "Study on the Thennal Stability of Green Fluorescent Protein 

(GFPuv) in Glucose Parenteral Fonnulations". 
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11.1. Objetivo 

Esta etapa avaliou a resistência térmica da proteína verde fluorescente 

recombinante, GFPuv, em Solução Parenteral de Glicose frente a temperaturas de 

80°C, 85 cC, 90°C e 95°C. 

11.2. Material e Métodos 

A metodologia e análise de dados seguiram a descrição da Etapa I para 

soluções de glicose às temperaturas de 25°C. 

11.3. Resultados e Discussão 

11.3.1. Valor de pH 

o pH das soluções de glicose entre 1,5% e 50% em soluções-tampão e em 

água foi avaliado, variando entre pH 4,99 a 8,08 (tabela 17). 

O valor de pH médio (25°C) foi determinado em 7,02 (±0,68) nos sistemas 

de água Milli-Q e em 5,20 (±0,06); 5,87 (±0,14); 6,86 (±0,13) e 7,80 (±0,06) nos 

tampões acetato pH 5,0, fosfato pH 6,0 e 7,0 e tris-EDTA pH 8,0, respectivamente. A 

adição da GFPuv não alterou o valor de pH das soluções. 

Após 24 horas do preparo, houve estabilização dos sistemas sendo os valores 

de pH médio: (i) 6,77 (±0,24) em água Milli-Q; (ii) 5,13 (±0,11), em tampão acetato 

pH 5,0; (iii) 5,98 (±0,13) em tampão fosfato pH 6,0; (iv) 6,76 (±0,17) em tampão 

fosfato pH 7,0 e, (v) 7,85 (±0,13) em tris-EDTA pH 8,0. 
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11. 3.2. Determinação do tempo de redução decimal, valor D 

A resistência térmica da GFPuv foi avaliada em termos do tempo de redução 

decimal, valor D, nas concentrações de glicose entre 1,5% e 50% de glicose às 

temperaturas de 80 °e, 85 °e, 90 °e e 95 °e. A extensão da desnaturação da proteína 

pelo tempo de exposição à temperatura, foi avaliada até que a queda da intensidade 

de fluorescência alcançasse aproximadamente 100 unidades de fluorescência, que 

corresponde a cerca de 2 ~g de GFPuv/mL. 

11. 3.2.1. Soluções tampão, sem glicose 

Tabela 18. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv nas soluções 

padrões sem adição de glicose às temperaturas de 80 °e, 85 °e, 90 °e e 95 °e 

Temperatura Solução 
Equação 

R2 = 
ValorD 

(OC) (lOmM) 
Log10 Int de 

(min) 
Fluorescência = , 

Agua = -0,0722*t + 2,8145 0,995 13,85 
Acetato pH 5,0 = -0,2451 *t + 2,791 0,91 4,08 

80 Fosfato pH 6,0 = -0,0649*t + 2,7589 0,991 15,41 
Fosfato pH 7,0 = -0,0248*t + 2,6619 0,98 40,32 

Tris-EDTA pH 8,0 = -0,037*t + 2,7392 0,997 27,03 , 
Agua = -0,3549*t + 3,1054 0,80 2,82 

Acetato pH 5,0 = -0,5163*t + 3,0829 0,89 1,94 
85 Fosfato pH 6,0 = -0,2744*t + 2,9153 0,85 3,64 

Fosfato pH 7,0 = -0,0939*t + 2,7759 0,98 10,65 
Tris-EDTA pH 8,0 = -0,1489*t + 2,991 0,98 6,71 , 

Agua = -0,4508*t + 3,0666 0,81 2,22 
Acetato pH 5,0 = -0,7073 *t + 2,985 0,83 1,41 

90 Fosfato pH 6,0 = -0,3595*t + 2,9773 0,79 2,78 
Fosfato pH 7,0 = -0,2806*t + 3,0025 0,86 3,56 

Tris-EDTA pH 8,0 = -0,3023*t + 3,1686 0,91 3,30 , 
Agua = -0,4587*t + 3,0827 0,73 2,18 

Acetato pH 5,0 = -0,6047*t + 3,0486 0,80 1,65 
95 Fosfato pH 6,0 = -0,4258*t + 2,8289 0,76 2,35 

Fosfato pH 7,0 = -0,344*t + 3,012 0,81 2,91 
Tris-EDTA pH 8,0 = -0,4218*t + 3,2258 0,83 2,37 
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A GFPuv apresentou resistência ténnica menor em solução tampão acetato, 

pH 5,0, correspondendo aos valores D de 4,08 min, 1,94 min, 1,41 min e 1,65 min às 

temperaturas de 80°C, 85 °e, 90°C e 95°C, respectivamente (Tabela 18). 

A instabilidade da GFPuv em tampão acetato é dada pela proximidade à faixa 

do ponto isoelétrico (pI), continnada pela perda de 90% da intensidade de 

fluorescência após 3 minutos de exposição a 80°C, sem a presença de glicose 

Em solução-tampão fosfato pH 7,0, a GFPuv apresentou maior resistência 

ténnica, com valores D de 40,32 min, 10,65 min, 3,56 min e 2,91 min nas 

temperaturas de 80°C, 85 °e, 90°C e 95°C, respectivamente. 

11. 3.2.2. Soluções de Glicose em água para injeção 

A resistência ténnica da GFPuv em soluções de glicose em água Milli-Q, a 

temperatura de 80°C (tabela 19) foi similar à solução padrão, sem adição de glicose, 

onde o valor D = 13,85 minutos foi comparável aos valores D das soluções de até 

10% de glicose. 

Tabela 19. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em água Milli-Q e submetida a 80°C 

Glicose Equação R2 (*) Valor D 
(m/v, %) LoglO Intensidade = (mio) 

1,5 = -0,075*t + 2,8527 0,993 13,33 
5 = -0,0795*t + 2,7786 0,995 12,58 
7 = -0,069*t + 2,7876 0,996 14,49 
10 = -0,0833*t + 2,9346 0,991 12,00 
15 = -0,0624*t + 2,7964 0,997 16,03 

20 = -0,0544*t + 2,7068 0,98 18,38 

25 = -0,0362*t + 2,6822 0,98 27,62 

30 = -0,0357*t + 2,7427 0,98 28,01 

35 = -0,0344*t + 2,6773 0,98 29,07 

40 = -0,0525*t + 2,761 0,994 19,05 

45 = -0,0462*t + 2,6373 0,990 21,65 

50 = -0,0474*t + 2,7197 0,990 21,10 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 30 minutos; t = tempo (s) 
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A resistência térmica da GFPuv em água alcançou valor máximo em 

concentrações entre 25% e 50% de glicose. A estabilidade térmica da GFPuv variou 

no intervalo entre 1,5% e 50% de glicose através da relação polinomial: 

Valor D (min) = 

= 10,263+0,7865*(glicose (%))-0,0117*(glicose (%))2 , (R2=0,73) 

Concentrações de até 30% de glicose em água favoreceram a resistência 

térmica da GFPuv. 

A resistência térmica da GFPuv decaiu em concentrações superiores a 35% de 

glicose em água. Esta solução apresentou viscosidade de u = 3,48 mPa.s, duas vezes 

maior do que a solução padrão, sem adição de glicose , u = 1,76 mPa.s. A variação 

da viscosidade da solução com o aumento de glicose, no intervalo entre 1,5% e 50% 

seguiu a relação (Figura 11): 

Viscosidade (mPa.s)=1,84-0,0138*(glicose (%))+ 0,0018* (glicose (%))2; 

(R2= 0,99) (Figura 11) 
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Figura 11. Relação entre valores D e de viscosidade em função da concentração de 

glicose em Água Milli-Q 
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Tabela 20. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em água Milli-Q submetida a 85°C 

Glicose Equação R2(*) Valor D 
(m/v, %) LoglO Intensidade = {min} 

1,5 = -0,198*t + 2,9334 0,94 5,05 
5 = -0,191 *t + 2,9055 0,96 5,24 
7 = -0,2291 *t + 2,8758 0,91 4,36 
10 = -0,1858*t + 2,8912 0,96 5,38 
15 = -0,1735*t + 2,8561 0,97 5,76 
20 = -0,2066*t + 2,8884 0,93 4,84 
25 = -0,1686*t + 2,9147 0,95 5,93 
30 = -0,1834*t + 2,8787 0,91 5,45 
35 = -0,1841 *t + 2,8537 0,91 5,43 
40 = -O, 1679*t + 2,8408 0,96 5,95 
45 = -0,1957*t + 2,8613 0,86 5,11 
50 = -0,1294*t + 2,7364 0,97 7,73 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 15 minutos; t = tempo (s) 

Os valores D para a GFPuv em soluções de glicose a temperatura de 85°C 

(tabela 20) preparadas em água, variaram de D 1,5% = 5,05 min a D 50% = 7,73 min, 

representando redução de até 3 vezes na resistência térmica da GFPuv, quando 

comparada ao tratamento térmico à temperatura de 80°C. 

Os valores D para a GFPuv em soluções de glicose preparadas em água a 

temperatura de 90°C, variaram de D 1,5% = 3,35 min a D 50% = 3,63 min (tabela 21). 
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Tabela 21. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em água Milli -Q submetida a 90 °C 

Glicose Equação 
R2 Valor D 

{m/v, %) LOgIO Intensidade = (min} 
1,5 = -0,3082*t + 2,9181 0,83 3,24 
5 = -0,2981 *t + 2,9431 0,89 3,35 
7 = -0,3114*t + 2,8464 0,82 3,21 
10 = -0,2818*t + 2,9117 0,84 3,55 
15 = -0,2715*t + 2,9099 0,86 3,68 
20 = -0,2751 *t + 2,9024 0,85 3,64 
25 = -0,2305*t + 2,779 0,89 4,34 
30 = -0,2575*t + 2,8512 0,86 3,88 
35 = -0,2874*t + 2,9352 0,85 3,48 
40 = -0,2385*t + 2,5665 0,88 4,19 
45 = -0,2637*t + 2,8371 0,81 3,79 
50 = -0,2756*t + 3,1331 0,85 3,63 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 12 minutos; t = tempo (s) 

À 90 °C reduziu em até 3 vezes a resistência térmica da GFPuv, quando 

comparada à temperatura de 80°C e o valor D médio = 3,70 (± 0,34) mino 

Os valores D para a GFPuv em soluções de glicose em água à 95°C, 

variaram de 2,47 min a 3,06 mino À 95°C, a temperatura sobressaiu à influência da 

glicose em solução, sendo o valor D médio = 2,79 (± 0,31) min (tabela 22). 

Tabela 22. Tempos de redução decimal, valores D para a GFPuv em soluções de 

glicose em água Milli-Q submetida a 95°C 

Glicose Equação 
(m/v, %) LoglO Intensidade = 

1,5 = -0,4049*t + 3,0718 
5 = -0,3854*t + 2,9212 
7 = -0,3619*t + 3,0439 
10 = -0,3479*t + 2,9033 
15 = -0,375*t + 2,8867 
20 = -0,4038*t + 2,845 
25 = -0,2878*t + 2,889 
30 = -0,435*t + 3,0692 
35 = -0,335*t + 3,0785 
40 = -0,3648*t + 3,0851 
45 = -0,3561 *t + 2,8861 
50 = -0,3266*t + 3,0203 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 8 minutos; t = tempo (s) 

R2 (*) 

0,75 
0,79 
0,75 
0,81 
0,78 
0,82 
0,83 
0,75 
0,83 
0,81 
0,77 
0,81 

Valor D 
(min) 
2,47 
2,59 
2,76 
2,87 
2,67 
2,48 
3,47 
2,30 
2,98 
2,74 
2,81 
3,06 
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11. 3.2.3. Soluções de Glicose em Tampão Acetato 10mM pH 5,0 

A temperatura de 80°C, a resistência térmica da GFPuv permaneceu 

constante, sendo o valor Dmédio = 4,48 (±0,44) minutos (tabela 23) em soluções de 

glicose preparadas em tampão acetato pH 5,0 independentemente da adição gradual 

de glicose até a concentração de 35% e similar ao valor Dmédio = 4,72 (±0,90) 

minutos para GFPuv em soluções de até 50% de glicose em solução tampão fosfato 

pH 6,0, a temperatura de 85°C. 

Tabela 23. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em solução tampão 

acetato pH 5,0, submetida a 80 °C 

Glicose Equação 
R2 ValorD 

(m/v, %) Log10 Intensidade = (min) 

° = -0,24518*t + 2,791 0,91 4,08 
1,5 = -0,2089*t + 2,6596 0,93 4,79 
5 = -0,2359*t + 2,7123 0,92 4,24 
7 = -0,2489*t + 2,7446 0,92 4,02 
10 = -0,2157*t + 2,7457 0,93 4,64 
15 = -0,2706*t + 2,6876 0,92 3,70 
20 = -0,2241 *t + 2,6822 0,94 4,46 
25 = -0,1943*t + 2,6466 0,95 5,15 
30 = -0,1205*t + 2,6929 0,97 8,30 
35 = -0,1908*t + 2,6159 0,96 5,24 
40 = -0,1595*t + 2,6189 0,97 6,27 
45 = -0,1039*t + 2,6913 0,98 9,62 
50 = -0,1 *t + 2,6839 0,997 10,00 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 30 minutos; t = tempo (s) 

A resistência térmica de GFPuv em solução tampão acetato pH 5,0, a 

temperatura de 80°C dobrou (valor D = 8,97 (±1,47) minutos) para o intervalo entre 

40% e 50% de glicose adicionada no sistema. 
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Tabela 24. Tempos de redução decimal, valor D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tampão acetato pH 5,0 submetida a 85 De 
Glicose Equação R2 Valor D 

{m/v, %) Log10 Intensidade = {min) 

O = -0,5163*t + 3,0829 0,89 1,94 
1,5 = -0,5397*t + 3,0913 0,84 1,85 
5 = -0,5426*t + 3,0417 0,87 1,84 
7 = -0,5544*t + 3,1636 0,88 1,80 
10 = -0,3984*t + 2,9141 0,82 2,51 
15 = -0,4978*t + 2,751 0,84 2,01 
20 = -0,383*t + 2,8792 0,84 2,61 
25 = -0,4693*t + 2,8278 0,83 2,13 
30 = -0,3392*t + 2,8503 0,86 2,95 
35 = -0,4096*t + 2,688 0,84 2,44 
40 = -0,2856*t + 2,8253 0,88 3,50 
45 = -0,2856*t + 2,8253 0,88 3,50 
50 = -0,3044*t + 2,5852 0,89 3,29 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 15 minutos; t = tempo (s) 

À 85 De, os valores D para GFPuv no intervalo de concentração entre 1,5% e 

50% de glicose variaram de valor D = 1,94 minutos a D = 3,29 minutos, reduzindo a 

resistência térmica da GFPuv em até 3 vezes, quando comparada à resistência em 

temperatura de 80 De (tabela 24). 

Tabela 25. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tampão acetato pH 5,0 e submetida a 90 De 
Glicose Equação R2 Valor D 

{m/v, %} Log lO Intensidade = {min} 

° = -0,7073 *t + 2,985 0,83 1,41 
1,5 = -0,6415*t + 2,948 0,82 1,56 
5 = -0,6089*t + 2,958 0,81 1,64 
7 = -0,626*t + 2,9207 0,81 1,60 
10 = -0,6216*t + 3,0048 0,82 1,61 
15 = -0,6159*t + 2,8366 0,81 1,62 
20 = -0,6627*t + 2,9994 0,82 1,51 
25 = -0,5523*t + 2,8192 0,82 1,81 
30 = -0,4345*t + 2,8854 0,81 2,30 
35 = -0,4987*t + 2,8332 0,82 2,01 
40 = -0,5085*t + 2,7872 0,82 1,97 
45 = -0,3931 *t + 2,8971 0,81 2,54 
50 = -0,3686*t + 2,8516 0,82 2,71 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 12 minutos; t = tempo (s) 
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A temperatura de 90 De, os valores D variaram de 1,56 a 2,71 minutos no 

intervalo entre 1,5% e 50% de glicose em tampão acetato pH 5,0 (tabela 25). A 

estabilidade da GFPuv em concentração de até 50% de glicose em tampão acetato foi 

metade do valor determinado, em sistema tampão fosfato pH 6,0 (D = 4,72 (±0,90) 

minutos) e em água Milli-Q, (D = 5,32 (±0,48) minutos) em concentração entre 1,5% 

e 45% de glicose. 

Tabela 26. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tampão acetato pH 5,0 e submetida a 95 De 
Glicose Equação 

R2 Valor D 
(m/v, %) Log lO Intensidade = (min) 

° = -0,6047*t + 3,0486 0,8 1,65 
1,5 = -0,6392*t + 2,866 0,78 1,56 
5 = -0,6627*t + 2,8806 0,79 1,51 
7 = -0,7418*t + 2,8962 0,79 1,35 
10 = -0,6511 *t + 2,8637 0,78 1,54 
15 = -0,6595*t + 2,8315 0,79 1,52 
20 = -0,7214*t + 2,8766 0,8 1,39 
25 = -0,6863*t + 2,8643 0,8 1,46 
30 = -0,5229*t + 2,9223 0,78 1,91 
35 = -0,6238*t + 2,8232 0,8 1,60 
40 = -0,6138*t + 2,846 0,81 1,63 
45 = -0,4633*t + 2,8892 0,79 2,16 
50 = -0,5149*t + 2,8832 0,79 1,94 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 8 minutos; t = tempo (s) 

A temperatura de 95 De, os valores D variaram de 1,56 a 1,94 minutos para o 

intervalo entre 1,5% e 50% de glicose em tampão acetato pH 5,0 (tabela 26), sendo o 

valor D médio = 1,60 (± 0,22) minutos. 
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11. 3.2.4. Soluções de Glicose em Tampão Fosfato 10 mM pH 6,0 

Tabela 27. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose preparadas em solução tampão fosfato pH 6,0 e submetida a 80 °C 

Glicose Equação 
R2 Valor D 

{m/v, %} LoglO Intensidade = (mio) 
O = -0,0649*t + 2,7589 0,991 15,41 

1,5 = -0,1 087*t + 2,9164 0,994 9,20 
5 = -O, 1175*t + 2,9031 0,993 8,51 
7 = -0,0837*t + 2,7062 0,999 11,95 

10 = -0,1036*t + 2,8612 0,997 9,65 
15 = -0,1209*t + 2,9109 0,993 8,27 
20 = -0,0652*t + 2,6954 0,999 15,34 
25 = -0,0932*t + 2,7318 0,998 10,73 
30 = -0,0759*t + 2,6685 0,999 13,75 
35 = -0,0541 *t + 2,6267 0,998 18,48 
40 = -0,0439*t + 2,5364 0,996 22,78 
45 = -0,0345*t + 2,5745 0,994 28,98 
50 = -0,039*t + 2,5654 0,996 25,64 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 30 minutos; t = tempo (s) 

A temperatura de 80°C, o valor D = 15,41 minutos para GFPuv em tampão 

de fosfato pH 6,0, sem adição de glicose, decaiu para valor D = 9,52 (± 1,47) 

minutos com adição de até 15% de glicose em solução (tabela 27). 

A resistência térmica da GFPuv foi de valor D = 14,58 (± 3,23) minutos entre 

20% e 35% de glicose. 
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Tabela 28. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose preparadas em solução tampão fosfato pH 6,0 submetida a 85°C 

Glicose Equação 
(m/v, %) LoglO Intensidade = ° = -0,2744*t + 2,9153 

1,5 = -0,2451 *t + 2,9528 
5 = -0,2619*t + 2,9974 
7 = -0,2513*t + 2,9675 
10 = -0,2262*t + 2,9435 
15 = -0,1792*t + 2,9062 
20 = -0,2324*t + 3,0045 
25 = -0,222*t + 2,9243 
30 = -0,221 *t + 2,9897 
35 = -0,2007*t + 2,9229 
40 = -0,1941 *t + 2,8899 
45 = -0,1446*t + 2,8387 
50 = -0,1831 *t + 2,9119 

(*5 
leituras a cada 5 segundos, por até 15 minutos; t = tempo (s) 

R2 

0,85 
0,88 
0,88 
0,87 
0,89 
0,95 
0,92 
0,9 

0,92 
0,93 
0,93 
0,97 
0,96 

Valor D 
(min) 
3,64 
4,08 
3,82 
3,98 
4,42 
5,58 
4,30 
4,50 
4,52 
4,98 
5,15 
6,92 
5,46 

A temperatura de 85°C, os valores D foram reduzidos de três (até 30% de 

glicose) a quatro (entre 35% e 50% de glicose) vezes em relação ao tratamento a 

temperatura de 80°C (tabela 28). 

A adição de até 30% de glicose não interferiu na estabilidade térmica da 

GFPuv, na qual o valor D = 4,32 (±0,57) minutos foi próximo ao valor em solução 

tampão sem adição de glicose (D = 3,64 minutos). 

O intervalo de concentração entre 35% e 50% de glicose proporcionou 

aumento de 30% no valor D = 5,63 (±0,88) minutos, que foi similar em água Milli-Q 

entre 1,5% e 45% de glicose (valor D = 5,32 (±0,48) minutos) e em água Milli-Q 

com até 50% de glicose (valor D = 5,31 (±1,09) min). 
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Tabela 29. Tempo de redução decimal, valor D, para a GFPuv em soluções de 

glicose preparadas em solução tampão fosfato pH 6,0 e submetida a 90 De 

Glicose Equação R2 

(m/v, %) LoglO Intensidade = 

o = -0,3595*t + 2,9773 0,79 
1,5 = -0,3021 *t + 2,9707 0,81 
5 = -0,374*t + 2,9534 0,77 
7 = -0,355*t + 3,0011 0,81 
10 = -0,3182 *t + 2,9965 0,82 
15 = -0,3464*t + 3,03 0,78 
20 = -0,3319*t + 2,9938 0,81 
25 = -0,341 *t + 2,9628 0,82 
30 = -0,3166*t + 2,9362 0,82 
35 = -0,3113*t + 2,9406 0,84 
40 = -0,2787*t + 2,952 0,87 
45 = -0,2503*t + 2,931 0,90 
50 = -0,2695*t + 2,915 0,88 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 12 minutos; t = tempo (s) 

Valor D 
(min) 
2,78 
3,31 
2,67 
2,82 
3,14 
2,89 
3,01 
2,93 
3,16 
3,21 
3,59 
4,00 
3,71 

À 90 De e 95 De (tabelas 29 e 30), em soluções de até 50% de glicose em 

solução tampão fosfato pH 6,0, a estabilidade térmica diferenciou-se em até 20%, 

sendo D900c = 3,17(±0,39) minutos e D950c = 2,50 (±0,28) minutos, similares em água 

Milli-Q com até 50% de glicose. 
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Tabela 30. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose preparadas em solução tampão fosfato pH 6,0 e submetida a 95°C 

Glicose Equação 
(m/v, %) LoglO Intensidade = ° = -0,4258*t + 2,8289 

1,5 =-0,431*t+3,0511 
5 = -0,4161 *t + 2,9907 
7 = -0,4208*t + 2,9958 
10 = -0,4149*t + 2,973 
15 = -0,4099*t + 2,9818 
20 = -0,41 *t + 3,0007 
25 = -0,4034*t + 2,9757 
30 = -0,3938*t + 2,9622 
35 = -0,3651 *t + 2,9482 
40 = -0,4041 *t + 3,0061 
45 = -0,3355*t + 2,9398 
50 = -0,383*t + 2,9977 

(*} leituras a cada 5 segundos, por até 8 minutos; t = tempo (s) 

R2 

0,76 
0,76 
0,75 
0,75 
0,77 
0,76 
0,82 
0,77 
0,78 
0,83 
0,83 
0,85 
0,89 

Valor D 
(min) 
2,35 
2,32 
2,40 
2,38 
2,41 
2,44 
2,44 
2,48 
2,54 
2,74 
2,47 
2,98 
2,61 

Sistemas de tampão fosfato pH 6,0 e água Milli-Q proporcIOnaram 

estabilidade térmica para GFPuv no intervalo de temperatura entre 85°C e 95°C 

mesmo com a adição de 50% de glicose nas soluções, onde a resistência térmica da 

proteína foi estável quando comparada com solução de glicose 1,5% ou solução 

padrão. 
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11.3.2.5. Soluções de Glicose em Tampão Fosfato 10mM pH 7,0 

Tabela 31. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tampão fosfato pH 7,0 e submetida a 80 °C 

Glicose Equação R2 

(m/v, %) LoglO Intensidade = 

1,5 = -0,0344*t + 2,6774 0,98 
5 = -0,0242*t + 2,6399 0,97 
7 = -0,028*t + 2,6494 0,97 
10 = -0,0272*t + 2,6708 0,97 
15 = -0,0229*t + 2,6846 0,98 
20 = -0,0208*t + 2,7075 0,98 
25 = -0,0192*t + 2,6618 0,97 
30 = -0,0167*t + 2,5299 0,96 
35 = -0,0138*t + 2,6229 0,97 
40 = -0,0135*t + 2,5866 0,98 
45 = -0,0112*t + 2,5627 0,96 
50 = -0,0083*t + 2,5525 0,96 

C"J leituras a cada 5 segundos, por até 30 minutos; t = tempo (s) 

Valor D 
(min) 
29,07 
41 ,32 
35,71 
36,76 
43,67 
48,08 
52,08 
59,88 
72,46 
74,07 
89,29 
120,48 

A temperatura de 80°C, a estabilidade térmica da GFPuv em tampão fosfato 

pH 7,0 (tabela 31), apresentou aumento de 4 vezes no valor D (D1,5% = 29,07 minutos 

e D 50%=120,48 minutos). Em relação à solução tampão sem adição de glicose, o 

aumento foi de 3 vezes (Do% = 40,32 minutos e D 50% = 120,48 minutos). 

A presença de até 50% de glicose na solução tampão favoreceu a resistência 

da GFPuv à desnaturação da proteína. 
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Tabela 32. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em tampão fosfato pH 7,0 e submetida a 85°C 

Glicose Equação 
(m/v, %) Log10 Intensidade = 

1,5 = -0,102*t + 2,8279 
5 = -0,0897*t + 2,7989 
7 = -0,0924*t + 2,8034 
10 = -0,0939*t + 2,7968 
15 = -0,0792*t + 2,7368 
20 = -0,0889*t + 2,778 
25 = -0,0518*t + 2,6339 
30 = -0,0579*t + 2,689 
35 = -0,0437*t + 2,6597 
40 = -0,0448*t + 2,6449 
45 = -0,0418*t + 2,5846 
50 = -0,0309*t + 2,6053 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 15 minutos; t = tempo (s) 

R2 

0,98 
0,992 
0,993 
0,992 
0,996 
0,995 
0,96 

0,990 
0,97 
0,97 
0,97 
0,96 

Valor D 
{min) 
9,80 
11,15 
10,82 
10,65 
12,63 
11 ,25 
19,31 
17,27 
22,88 
22,32 
23,92 
32,36 

A temperatura de tratamento de 85°C ocasionou redução de quatro vezes na 

estabilidade térmica de GFPuv quando comparada à temperatura de 80°C (tabela 

32). 

Os valores D decaíram de D1,5% .80 °C = 40,32 minutos e D 50% _ 80°C = 120,36 

minutos a temperatura de 80 °e para D 1,5% _ 85°C = 10,65 minutos e D 50% _ 85°C = 

32,36 minutos a temperatura de 85°C, respectivamente. 
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Tabela 33. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tampão fosfato pH 7,0 e submetida a 90 De 
Glicose Equação R2 Valor D 

{m/v, %) LoglO Intensidade = {min} 
1,5 = -0,2646*t + 3,0015 0,86 3,78 
5 = -0,2604*t + 2,9815 0,86 3,84 
7 = -0,2562*t + 2,9893 0,88 3,90 
10 = -0,2497*t + 3,0207 0,88 4,00 
15 = -0,2407*t + 2,9342 0,88 4,15 
20 = -0,231 *t + 3,0349 0,93 4,33 
25 = -0,1961 *t + 2,9163 0,95 5,10 
30 = -0,1955*t + 2,9082 0,94 5,12 
35 = -0,1464*t + 2,9593 0,97 6,83 
40 = -0,1234*t + 2,8085 0,98 8,10 
45 = -o, 1394*t + 2,8249 0,98 7,17 
50 = -0,115*t + 2,757 0,992 8,70 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 12 minutos; t = tempo (s) 

o aumento da temperatura de tratamento de 85 De para 90 De reduziu três 

vezes a estabilidade térmica da GFPuv (tabela 33). 

Os valores D para a GFPuv em temperatura de tratamento de 90 De em 

solução tampão de pH 7,0 para GFPuv foram de Dl,5% = 3,56 minutos a D45% = 

7,17 minutos até a concentração de 45% de glicose 

Houve redução de 4 vezes na resistência térmica da GFPuv em solução de 

glicose 50% (D = 8,70 minutos) em relação à temperatura de 85 De (D = 32,36 

minutos), e similar em solução de glicose 1,5% a temperatura de 85 De (D 1,5% = 9,80 

minutos). 



Tese de Doutorado - Marina Ishii 83 

Tabela 34. Tempos de redução decimais, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tampão fosfato pH 7,0 e submetida a 95°C 

Glicose Equação R2 Valor D 
{m/v, %} Log10 Intensidade = {min} 

1,5 = -0,3203*t + 2,9175 0,81 3,12 
5 = -0,3209*t + 2,9699 0,81 3,12 
7 = -0,3346*t + 2,9258 0,81 2,99 

10 = -0,3289*t + 2,9533 0,84 3,04 
15 = -0,3289*t + 2,9689 0,82 3,04 
20 = -0,321 *t + 2,9559 0,83 3,12 
25 = -0,3174*t + 2,9673 0,84 3,15 
30 = -0,2996*t + 2,9035 0,87 3,34 
35 = -0,2844*t + 2,9057 0,87 3,52 
40 = -0,2458*t + 2,884 0,93 4,07 
45 = -0,2741 *t + 2,8907 0,89 3,65 
50 = -0,2652*t + 2,9161 0,91 3,77 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 8 minutos; t = tempo (s) 

A temperatura de tratamento de 95°C exerceu maior influência sobre a 

estabilidade ténnica da GFPuv do que a concentração de glicose presente em solução 

tampão fosfato pH 7,0 (tabela 34). 

Os valores D variaram de 3,12 min (sem adição de glicose) a 3,77 min (50% 

de glicose). Dessa fonna, o valor D médio de 3,22 (±0,28) minutos confinnou a 

similaridade de comportamento da GFPuv em solução tampão fosfato pH 7,0, tratada 

a temperatura de 90°C, independentemente da concentração de glicose adicionada 

ao melO. 

A avaliação da estabilidade ténnica da GFPuv em solução tampão fosfato pH 

7,0 com adição de glicose até a concentração de 50%, proporcionou melhor análise 

do comportamento da GFPuv na faixa de temperatura entre 85°C e 95°C, sendo o 

decaimento da intensidade de fluorescência expresso em tennos de tempo de redução 

decimal, valor D. 

A adição gradual de glicose manteve a intensidade de fluorescência da GFPuv 

submetida ao tratamento ténnico. 
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11. 3.2.6. Soluções de Glicose em Tampão Tris-EDTA 10 mM pH 8,0 

A adição de até 50% de glicose em solução favoreceu a resistência térmica da 

GFPuv frente à temperatura de tratamento de 80 °C (Tabela 35). 

O aumento da estabilidade da proteína foi linear com o aumento da 

concentração de glicose (Figura 12) e pode ser representado pela equação: 

Valor D (min) = 1,6241 * Glicose(%) + 29,83, R2 
= 0,93 

120 
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Figura 12. Variação do valor D com o aumento da concentração de glicose em tris

EDTApH 8,0 
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Tabela 35. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tris-EDTA pH 8,0 submetida a 80 °C 

Glicose Equação 
R2 ValorD 

(m/v, %) LoglO Intensidade = (min) 

° = -0,037*t + 2,7392 0,997 27,03 
1,5 = -0,0396*t + 2,5941 0,998 25,25 
5 = -0,0292*t + 2,6769 0,995 34,25 
7 = -0,0259*t + 2,5161 0,995 38,61 
10 = -0,0192*t + 2,494 0,98 52,08 
15 = -0,0173*t + 2,5712 0,990 57,80 
20 = -0,0149*t + 2,4888 0,993 67,11 
25 = -0,0148*t + 2,5617 0,993 67,57 
30 = -0,0103*t + 2,4171 0,98 97,09 
35 = -0,0115*t + 2,5642 0,991 86,96 
40 = -0,0106*t + 2,5363 0,98 94,34 
45 = -0,0108*t + 2,5947 0,992 92,59 
50 = -0,0093*t + 2,6046 0,98 107,53 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 30 minutos; t = tempo (s) 

A adição de 7% de glicose aumentou em 20% a resistência térmica da GFPuv 

em solução de Tris-EDTA a 80°C. 

Concentrações entre 10% e 25% de glicose, aumentaram em 2,0 a 2,5 vezes a 

estabilidade térmica da proteína, e, concentrações superiores a 30% de glicose, 

aumentaram de três a quatro vezes a resistência térmica da GFPuv em relação à 

solução sem adição de glicose (tabela 35). 
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A temperatura de 85 DC, nas soluções preparadas em tris-EDTA pH 8,0, a 

resistência térmica da GFPuv foi reduzida em 3 vezes em relação a 80 DC (tabela 36). 

Tabela 36. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tris-EDTA pH 8,0 submetida a 85 DC 

Glicose Equação 
R2 Valor D 

(m/v, %) LoglO Intensidade = (min) 

° = -0,1489*t + 2,991 0,98 6,71 
1,5 = -0,1501 *t + 2,9981 0,98 6,66 
5 = -0,1503 *t + 2,9865 0,98 6,65 
7 = -0,1646*t + 2,9926 0,97 6,07 
10 = -0,1454*t + 2,9668 0,990 6,88 
15 = -0,0817*t + 2,7859 0,999 12,24 
20 = -0,0829*t + 2,7823 0,98 12,06 
25 = -0,0564*t + 2,6746 0,996 17,73 
30 = -0,0819*t + 2,7837 0,998 12,21 
35 = -0,0565*t + 2,5908 0,998 17,70 
40 = -0,0624*t + 2,6207 0,998 16,02 
45 = -0,0349*t + 2,6582 0,996 28,65 
50 = -0,0302*t + 2,6334 0,996 33,11 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 15 minutos; t = tempo (s) 

A curva de decaimento da intensidade de fluorescência pelo tempo de 

exposição teve queda mais acentuada em relação à temperatura de 80 DC. Entretanto, 

concentrações de até 50% realçaram a capacidade da proteína de resistir ao 

desdobramento. 

Soluções entre 45% e 50% de glicose proporcionaram à GFPuv sistema de 

resistência de 4 a 5 vezes maior se comparado à solução tampão sem adição de 

glicose a 85 DC. 

Em concentrações de até 10% de glicose, a estabilidade térmica da GFPuv foi 

constante em relação à solução tampão sem adição de glicose. A estabilidade em 

10% de glicose foi reduzida em 7 vezes se comparada à temperatura de 80 De. 
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A temperatura de 90°C, os valores D para a GFPuv variaram de 3,45 a 6,12 

minutos (tabela 37). Concentrações de até 15% de glicose em solução não 

influenciaram a estabilidade térmica da GFPuv, se comparadas à solução tampão sem 

adição de glicose. 

Tabela 37. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tris-EDTA pH 8,0 submetida a 90 °C 

Glicose Equação 
(m/v, %) Log1o Intensidade = ° = -0,3023*t + 3,1686 

1,5 = -0,274*t + 2,9366 
5 = -0,2897*t + 2,9741 
7 = -0,2874*t + 2,9795 
10 = -0,261 *t + 2,972 
15 = -0,2593*t + 3,037 
20 = -0,1746*t + 2,8823 
25 = -0,1888*t + 3,0291 
30 = -0,2345*t + 2,8983 
35 = -0,2385*t + 2,9161 
40 = -0,2208*t + 2,8968 
45 = -0,169*t + 2,9197 
50 = -0,1635*t + 2,9026 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 12 minutos; t = tempo (s) 

R2 

0,91 
0,89 
0,87 
0,87 
0,90 
0,90 
0,94 
0,95 
0,92 
0,91 
0,93 
0,97 
0,96 

Valor D 
(min) 
3,30 
4,05 
3,45 
3,48 
3,83 
3,86 
5,73 
5,30 
4,26 
4,19 
4,53 
5,91 
6,12 

Concentrações de glicose entre 20% e 40% aumentaram a estabilidade da 

GFPuv entre 30% e 70% em relação à solução padrão, enquanto concentrações entre 

45% e 50% de glicose aumentaram a resistência térmica da GFPuv entre 80% e 85%. 
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Tabela 38. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

glicose em solução tris-EDTA pH 8,0 submetida a 95°C 

Glicose Equação 
(m/v, %) LoglO Intensidade = 

° = -0,4218*t + 3,2258 
1,5 = -0,4006*t + 3,1233 
5 = -0,3915*t + 3,1481 
7 = -0,3938*t + 3,1758 
10 = -0,399*t + 3,1727 
15 = -0,3379*t + 2,9234 
20 = -0,3648*t + 3,1293 
25 = -0,3258*t + 3,0356 
30 = -0,3461 *t + 3,0987 
35 = -0,3416*t + 3,1195 
40 = -0,3227*t + 2,9947 
45 = -0,2851 *t + 2,9871 
50 = -0,2557*t + 2,9523 

(*) leituras a cada 5 segundos, por até 8 minutos; t = tempo (s) 

R2 

0,83 
0,84 
0,84 
0,87 
0,85 
0,82 
0,85 
0,83 
0,87 
0,86 
0,87 
0,88 
0,90 

Valor D 
{min) 

2,37 
2,50 
2,55 
2,54 
2,51 
2,96 
2,74 
3,07 
2,89 
2,93 
3,10 
3,51 
3,91 

A temperatura de 95°C, os valores D variaram entre 2,50 minutos e 3,91 

minutos para concentrações entre 1,5% e 50% de glicose (tabela 38). 

A influência da glicose sobre a resistência térmica da GFPuv proporcionou 

aumento de 50% e 65% na estabilidade de GFPuv, nas soluções de 45% e 50%, 

respectivamente, em relação à solução com 1,5% de glicose (Figura 13). 
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Figura 13. Curvas de inativação da GFPuv, em solução de glicose e Tris-EDTA, pH 

8,0, exposto a temperatura constante de 90°C e 95°C 

Nos tratamentos realizados a 90 °e e 95°C, a temperatura exerceu maior 

influência sobre a estabilidade térmica da GFPuv. 

Embora características de algumas soluções parecessem ter contribuído para 

as mudanças na forma da curva de decaimento da intensidade de fluorescência, os 

valores D foram calculados a partir da inclinação de reta da curva semi-logarítmica 

média, da curva de decaimento. 

A coincidência entre os valores D e o tempo de exposição quando ocorreu a 

inflexão na curva, reforça o uso do valor D médio para estudar a estabilidade térmica 

da proteína. 

As temperaturas de 90 De e 95 De, a redução na intensidade de fluorescência 

da GFPuv mostrou tendência de duas inclinações de reta distintas para todas as 

concentrações de glicose (Figura 13). Estas inclinações foram relacionadas aos 

valores D das soluções com glicose e das soluções tampão sem adição de glicose. 

Em 90°C, a estabilidade térmica da GFPuv foi o dobro em 50% de glicose se 

comparada ao valor D em 1,5% de glicose na mesma temperatura. O aumento dos 

valores D foi proporcional à concentração de glicose presente em solução, indicando 

a resistência da proteína à temperatura. 



Tese de Doutorado - Marina Ishii 90 

11.3.3. Resistência térmica da GFPuv em água (WFI) e soluções tampão 

acetato 10mM pH 5,0, fosfato 10mM pH 6,0 e 7,0 e tris-EDTA 10mM pH 8,0 

Tabela 39. Valores D da GFPuv em sistemas de glicose exposta às temperaturas de 

80°C, 85 cC, 90°C e 95°C 

Valor D (min) 
Glicose Água Acetato Fosfato Fosfato Tris-EDTA 

(%) Milli-Q 10mM 10mM 10mM 10mM 
~H5,0 QH6,0 ~H7,0 pH 8,0 

80°C 
O 13,85 4,08 15,41 40,32 27,03 

1,5 13,33 4,79 9,20 29,07 25,25 
5 12,58 4,24 8,51 41,32 34,25 
7 14,49 4,02 11,95 35,71 38,61 
10 12,00 4,64 9,65 36,76 52,08 
15 16,03 3,70 8,27 43,67 57,80 
20 18,38 4,46 15,34 48,08 67,11 
25 27,62 5,15 10,73 52,08 67,57 
30 28,01 4,51 13,75 59,88 97,09 
35 29,07 5,24 18,48 72,46 86,96 
40 19,05 7,29 22,78 74,07 94,34 
45 21,65 9,62 28,98 89,29 92,59 
50 21,10 10,00 25,64 120,48 107,53 

85°C 
O 2,82 1,94 3,64 10,65 6,71 

1,5 5,05 1,85 4,08 9,80 6,66 
5 5,24 1,84 3,82 11,15 6,65 
7 4,36 1,80 3,98 10,82 6,07 
10 5,38 2,51 4,42 10,65 6,88 
15 5,76 2,01 5,58 12,63 12,24 
20 4,84 2,61 4,30 11,25 12,06 
25 5,93 2,13 4,50 19,31 17,73 
30 5,45 2,95 4,52 17,27 12,21 
35 5,43 2,44 4,98 22,88 17,70 
40 5,95 3,60 5,15 22,32 16,02 
45 5,11 3,50 6,92 23,92 28,65 
50 7,73 3,29 5,46 32,36 33,11 
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Tabela 39. Valores D da GFPuv em sistemas de glicose exposta às temperaturas de 

80°C, 85 °C, 90°C e 95°C (continuação) 

Valor D(min) 
Glicose Água Acetato Fosfato Fosfato Tris-EDTA 

(%) Milli-Q 10mM 10mM 10mM 10mM 
~H 5,0 ~H 6,0 ~H 7,0 pH8,0 

90°C 
O 2,22 1,41 2,78 3,56 3,30 

1,5 3,24 1,56 3,31 3,78 4,05 
5 3,35 1,64 2,67 3,84 3,45 
7 3,21 1,60 2,82 3,90 3,48 
10 3,55 1,61 3,14 4,00 3,83 
15 3,68 1,62 2,89 4,15 3,86 
20 3,64 1,51 3,01 4,33 5,73 
25 4,34 1,81 2,93 5,10 5,30 
30 3,88 2,30 3,16 5,12 4,26 
35 3,48 2,01 3,21 6,83 4,19 
40 4,19 1,97 3,59 7,17 4,53 
45 3,79 2,54 4,00 8,70 5,91 
50 3,63 2,71 3,71 8,10 6,12 

95°C 
O 2,18 1,65 2,35 2,91 2,37 

1,5 2,47 1,56 2,32 3,12 2,50 
5 2,59 1,51 2,40 3,12 2,55 
7 2,76 1,35 2,38 2,99 2,54 

10 2,87 1,54 2,41 3,04 2,51 
15 2,67 1,52 2,44 3,04 2,96 
20 2,48 1,39 2,44 3,12 2,74 
25 2,47 1,46 2,48 3,15 3,07 
30 2,30 1,91 2,54 3,34 2,89 
35 2,98 1,60 2,74 3,52 2,93 
40 2,74 1,63 2,47 4,07 3,10 
45 2,81 2,16 2,98 3,65 3,51 
50 3,06 1,94 2,61 3,77 3,91 

A presença de até 50% de glicose nas soluções tampão de acetato pH 5,0, 

fosfato pH 6,0 e 7,0, a 80°C, favoreceu a resistência da proteína a desnaturação 

(tabela 39). 

A estabilidade da proteína proporcional ao aumento da concentração de 

glicose presente pode ser relacionada com as equações para cada sistema: 

(a) para acetato pH 5,0: 

Valor D (min)=0,0046*(glicose (%»2-0,1208*(glicose (%»+4,6986;(R2= 0,92) 
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(b) para fosfato pH 6,0: 

Valor D (min)=0,012 *(glicose (%)i-O,2429*(glicose (%))+11,656; (R2= 0,91) 

(c) para fosfato pH 7,0: 

Valor D (min)=0,037*(glicose (%))2 - 0,3679 *(glicose (%))+37,625; (R2= 0,96). 

92 

A resistência térmica da GFPuv em soluções tampão seguiu uma tendência 

polinomial similar para os intervalos: 

(a) entre 1,5% e 10% de glicose em tampão fosfato pH 7,0 e entre 1,5% e 

30% em tampão acetato pH 5,0 e fosfato pH 6,0, onde os valores D foram 

comparados com àqueles das soluções tampão sem adição de glicose; 

(b) entre 10% e 50% de glicose em solução tampão fosfato pH 7,0, entre 30% 

e 50% em solução tampão acetato pH 5,0 e entre 25% e 50% em solução tampão 

fosfato pH 6,0, onde a resistência térmica da GFPuv aumentou linearmente. 

A presença de até 50% de glicose em solução tampão fosfato pH 7,0 

favoreceu a resistência térmica da GFPuv e foi relacionada a solução sem adição de 

glicose pela relação: 

Valor D (min)=0,037*(Glicose (%)i-O,3679*(Glicose (%)) + 37,625 

(R2= 0,96) 

A tendência polinomial para o aumento da resistência térmica da GFPuv em 

solução tampão fosfato pH 7,0 foi observado em soluções de glicose acima de 15%, 

onde houve aumento de 2,79 unidades de valor D, a cada acréscimo de 5% de 

glicose, atingindo o máximo de 15,74 unidades em solução de 50%. 

No intervalo de concentração entre 10%-30% de glicose em água Milli-Q, a 

cada 5% de aumento na concentração de glicose, houve incremento de 4,36 unidades 

para os valores D relacionados pela equação: 

Valor D (min) = 2,964 +0,8722*(glicose, %); (R2=0,93). 

No intervalo entre 35% e 50% de glicose preparada em água, a cada 5% de 

aumento na concentração de glicose, houve decréscimo de 2,13 unidades para os 

valores D relacionados pela equação: 

Valor D (min) = 40,14 - 0,428 * (glicose, %); (R2=0,90). 
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No intervalo de concentração entre 35% e 50% de glicose em solução tampão 

acetato, para cada incremento de 5% de glicose em solução, houve um incremento de 

1,54 unidades para todos os valores D relacionados pela relação linear: 

Valor D (min) = 0,3072*«Glicose (%))-4,6986, (R2=0,95) 

No intervalo de concentração entre 25% e 50% de glicose em solução tampão 

fosfato pH 6,0, a cada incremento de 5% de glicose em solução, houve um aumento 

de 3,6 unidades para todos os valores D relacionados pela relação linear: 

Valor D (min) = 0,7117*(glicose(%))-6,6271), (R2=0,90). 

A presença de até 50% de glicose em solução tampão fosfato pH 7,0 

proporcionou à GFPuv resistência térmica exibindo cinco comportamentos distintos 

de linearilidade nos intervalos de concentração entre: 

(a) 1,5% e 50% de glicose, a cada 5% de glicose houve um incremento de 

7,04 unidades para todos os valores D relacionados, para todos os valores D 

relacionados dados pela equação: 

Valor D (min) = 1,4072*(glicose(%))+26,48, (R2=0,86); 

(b) 5% e 45% de glicose, a cada 5% de glicose em solução houve incremento 

de 6,19 unidades para todos os valores D relacionados, para todos os valores D 

relacionados dados pela equação: 

Valor D (min) = 1,2386*(glicose(%))+26,596; (R2=0,93); 

(c) 10% a 40% de glicose, a cada 5% de glicose em solução houve 

incremento de 6,48 unidades para todos os valores D relacionados, para todos os 

valores D relacionados dados pela equação: 

Valor D (min) = 1,295*(glicose(%))+22,909, (R2=0,97); 

(d) 10% a 45% de glicose, a cada 5% de glicose em solução houve um 

incremento de 7,15 unidades para todos os valores D relacionados dados pela 

equação: 

Valor D (min) = 1,4301 * (glicose(%))+20,208, (R2=0,96); 
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(e) 40% a 50% de glicose, a cada 5% de glicose em solução houve 

incremento de 23,20 unidades para todos os valores D relacionados, para todos os 

valores D relacionados dados pela equação: 

Valor D (min) = 4,641 *(glicose(%))-114,23, (R2=0,96); 

Nas soluções preparadas em água, em concentrações superiores a 30% de 

glicose em solução, a resistência térmica da GFPuv decaiu linearmente: para cada 

adição de 5% de glicose em solução, houve decaimento de 2,13 unidades no valor D 

daGFPuv. 

A temperatura de 85 DC, a adição de até 20% de glicose na solução tampão 

fosfato pH 7,0, proporcionou à GFPuv resistência térmica de D 1,5% - 20% (média) = 

10,99 (±0,86) minutos, sendo a estabilidade 20% maior em relação àquela em 

solução de glicose em tris-EDTA nas concentrações de até 10% de glicose (D = 6,59 

minutos) e similar ao intervalo entre 15% e 30% de glicose em Tris-EDTA pH 8 (D 

= 12,17 (± 0,10) minutos). No intervalo de concentração entre 25% e 30% de glicose 

e entre 35% e 40% de glicose houve elevação gradual de 1,5 e 2,0 vezes na 

resistência térmica da GFPuv, respectivamente, representadas pelas médias, Valor D 

= 18,29 (± 1,44) minutos e valor D = 23,04 (± 0,81) minutos. Os valores D 

determinados foram próximos àqueles das soluções de glicose em Tris-EDTA 10 

mM, D = 16,89 (±1,44) minutos e D= 28,65 minutos para as soluções de 35% e 40% 

de glicose e de 45%, respectivamente. 

Concentração de glicose acima de 10% foi proporcional aos valores D 

determinados pela relação: 

Valor D (pH 7,0) = 4,5347+0,4881 * (glicose, %), R2 = 0,90, a qual 

apresentou valor D = 32,36 minutos em fosfato pH 7,0, próximo ao valor D = 33,11 

minutos em sistema de tris-EDTA em solução de glicose 50%, sendo a estabilidade: 

(i) três vezes maior nas concentrações de até 20% de glicose em tampão fosfato pH 

7,0 e (ii) 6 vezes maior do que em soluções de até 10% de glicose em tris-EDTA pH 

8,0. 

Em solução de Tris-EDTA pH 8,0, houve aumento do valor D proporcional à 

glicose adicionada à solução até a concentração de 30%, na qual a inclinação linear 
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(D - valor (pH 8) = 1,055(%) glicose) - 20,662; R2 = 0,88) mostrou maior 

vulnerabilidade da GFPuv a temperatura de 85°C em sistema de Tris-EDTAlglicose 

do que em tampão fosfato pH 7,0. 

Concentração de 50% de glicose em tampão fosfato pH 7,0 e em Tris-EDTA 

pH 8,0 a 85°C forneceu estabilidade térmica similar à encontrada em 7% e 10% de 

glicose, à 80°C. 

A estabilidade térmica da GFPuv, em concentrações de até 20% de glicose 

em solução fosfato pH 7,0, a 90°C, variou de valor D 0% = 3,56 minutos a D 20% = 

4,33 minutos, sendo a variação inferior a um minuto. 

Em concentrações superiores a 20%, houve aumento gradual dos valores D 

com a quantidade de glicose, observada através da correlação nas curvas de 

decaimento. 

Soluções de glicose entre 45% e 50% aumentaram em duas vezes o valor D 

(D45-50% = 8,40 (± 0,42) minutos) e o incremento gradual do valor D para o intervalo 

entre 20% e 50% de glicose foi representado pela relação: 

Valor D (minutos) = 1,3386+0,1469*(glicose, %); (R2 = 0,91). 

A cada 5% de glicose em solução, houve incremento de 0,73 minutos aos 

valores D. Inclinações similares de curvas foram apresentadas nas soluções de 

concentração superiores a 30% de glicose em Tris-EDTA pH 8,0, os quais a relação 

pode ser representada pela equação: 

Valor D (minutos)=(-0,907) +0, 1434*(glicose, %); (R2 = 0,91). 

Embora a estabilidade térmica da GFPuv em sistemas de fosfato pH 7,0 e em 

tris - EDTA pH 8 sejam similares, os valores D determinados para a GFPuv em 

fosfato pH 7,0 foram 50% maiores do que àqueles em sistemas de tris -EDTA pH 8. 

Na solução de 50% de glicose o valor D máximo de 8,40 (±0,42) minutos em 

fosfato pH 7 foi três vezes maior do que em solução tampão acetato pH 5,0 (D = 2,63 

±0,12 minutos), em fosfato pH 6,0 (D=3,86±0,21 minuto) e em água Milli-Q (D = 

3,71±0,1l minuto). Sistemas de glicose em tampão fosfato pH 7,0 proporcionaram a 

GFPuv estabilidade térmica maior se comparada com todos os sistemas estudados. 
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As inclinações das curvas de valor D versus a concentração de glicose foram 

similares até a concentração de 50% em solução tampão acetato pH 5,0 e fosfato pH 

6,0, as quais foram relacionadas pela relação: 

Valor D (minutos) = 0,0359*t + 3,7821; (R2 = 0,86), para GFPuv em tampão 

acetato pH 5,0 e, 

Valor D = 0,0335*t + 1,7669, R2 = 0,77 para a GFPuv em tampão fosfato pH 

6,0. 

A cada 5% de glicose adicionada aos sistemas, houve aumento de 0,16-0,17 

minutos aos valores D, o que não foi considerado significativo. Conseqüentemente, a 

interferência de glicose sobre a estabilidade térmica da GFPuv no intervalo de 

temperatura entre 85°C e 95°C, não foi considerada. Os valores D mostraram ser 

dependentes da temperatura de tratamento. Embora a estabilidade térmica da GFPuv 

em tampão acetato pH 5,0 e em tampão fosfato pH 6,0 sejam similares, os valores D 

para a GFPuv em pH 6,0 foram 1,5 vezes maiores do que em tampão acetato pH 5,0. 

A estabilidade da GFPuv, a 90 cC, valor D médio = 173 (±0,26) minutos 

independeu da quantidade de glicose adicionada ao meio até a concentração de 40%. 

Porém, com a adição de 45% e 50% de glicose em solução de acetato houve aumento 

de 1,5 vezes no valor D, (valor D = 2,63 (±0,12) minutos). Entre 1,5% e 50% de 

glicose, o valor D médio = 1,87 ±0,41 minutos diminuiu 33% a cada 5 °C (de 85°C 

para 90 CC) de tratamento. 

A estabilidade térmica constante à temperatura de 95°C, (valor D = 1,63 

(±0,23) minutos) foi 15% menor do que o valor D obtido a temperatura de 90°C. 

O valor D da GFPuv foi reduzido em três vezes para um aumento de 15°C 

(de 80 °C para 95°C) no tratamento térmico da GFPuv em soluções entre 1,5% e 

50% de glicose em sistema de tampão acetato pH 5,0. 

A temperatura de 95°C, a estabilidade térmica da GFPuv nos sistemas de até 

50% de glicose em tampão fosfato pH 7,0 (valor D = 3,24±0,28 minutos), tampão 

Tris-EDTA pH 8,0 (valor D = 2,89±0,44 minutos) e em água Milli-Q (valor 

D=2,64±0,26 minutos) foi duas vezes maior do que a estabilidade térmica 

apresentada em tampão acetato pH 5,0 (D = 1,63±0,23 minutos). 
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Os parâmetros cinéticos de resistência térmica, valor Z e coeficientes QlO, os 

quais refletem a dependência da desnaturação, foram determinados. Quanto maior o 

valor z, mais estável é a proteína dentro do sistema. 

11.3.4. Valor z 

No intervalo de temperatura entre 80°C e 95°C, para a variação entre 1,5% e 

50% de glicose, os valores z variaram de: 

(i) ZI,S% =21,10 °C a ZSO% = 17,7 °C para a GFPuv em solução de glicose 

preparada em água, sendo o Zo% = 19,90 cC; 

(ii) ZI,S% =32,57 °C a ZSO% = 22,52 °C para a GFPuv em solução de glicose 

preparada em tampão acetato pH 5,0, sendo o ZO% = 38,17 cC; 

(iii) ZI,S% =26,53 °C a ZSO% = 15,90 °C para a GFPuv em solução de glicose 

preparada em tampão fosfato pH 6,0, sendo o Zo% = 19,49 cC; 

(iv) ZI,S% =15,06 °C a ZSO% = 9,75 °C para a GFPuv em solução de glicose 

preparada em tampão fosfato pH 7,0, sendo o ZO% = 12,82 °C e, 

(v) ZI ,S% =15,58 °C a ZSO% = 9,90 °C para a GFPuv em solução de glicose 

preparada em solução tris-EDTA, pH 8,0, sendo o ZO% = 14,37 cC. 

O sistema de glicose em tampão acetato apresentou ser o sistema mais estável 

para a GFPuv, e a variação de valor Z até 15% de glicose foi a maior dentre os 

sistemas apresentados, decaindo para 22,52 °C (em até 50% de glicose), similar ao 

valor Z em sistemas entre 1,5% e 10% em água e entre 1,5% e 30% em fosfato pH 

6,0. 

Os valores Z determinados nos sistemas compostos por glicose em água e em 

solução tampão fosfato pH 6,0, indicaram que a glicose proporcionou estabilidade 

intermediária para a GFPuv. 

Os menores valores Z foram Z = 9,75 °C e Z = 9,90 cC, em soluções de 50% 

de glicose em fosfato pH 7,0 e tris-EDTA pH 8,0, indicando que a estabilidade dos 

sistemas (entre temperaturas de 80°C e 95°C e concentração de glicose entre 1,5% e 

50%) pode ser influenciada por mínimas alterações de energia. 

Nos sistemas de água, fosfato pH 6,0 e acetato pH 5,0, a presença de até 15% 

de glicose em solução proporcionou estabilidade térmica igualou superior à 
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oferecida pelas respectivas soluções sem adição de glicose. Valores z similares para a 

GFPuv foram reduzidos em 1,5 vezes no incremento de 20% para 50% de glicose em 

solução, mostrando influência de altas concentrações de glicose nos sistemas. 

O incremento de glicose em solução reduziu a resistência térmica da GFPuv 

frente ao intervalo de temperatura de tratamento dado pela redução nos valores z. 

A presença de 50% de glicose em água não afetou significativamente a 

resistência térmica da proteína frente ao sistema, sendo a variação a do valor z de 3,4 

°c em relação à solução sem adição de glicose. 

Em solução tampão fosfato pH 7,0 e em tris-EDTA pH 8,0, a variação do 

valor z da GFPuv com o aumento de 50% de glicose em solução foi de 5,31 °c e 

5,68 cC, respectivamente 

Maior variação de valores z com a adição de 1,5% a 50% de glicose ocorreu 

em sistemas de tampão acetato pH 5,0 e tampão fosfato pH 6,0, nos quais os valores 

z foram reduzidos em 10,05 °c e 10,63 cC, respectivamente. Menor variação de 2,2 

°c e 3,4 °c foi em solução padrão, sem adição de glicose e de 1,5% e 50% de glicose 

em água, respectivamente, reforçando a uniformidade da estabilidade da GFPuv em 

sistemas de glicose em água na faixa de temperatura entre 80°C e 95°C. 

Em solução tampão fosfato pH 6,0, a presença de até 30% de glicose ofereceu 

à GFPuv termoestabilidade igualou superior àquela em solução sem adição de 

glicose. Concentrações superiores a 30% de glicose reduziram a estabilidade da 

GFPuv em relação ao valor da solução sem adição de glicose. 



Tabela 40. Valores z, coeficiente QIO e Energia de Ativação determinados para a GFPuv em sistemas de glicose. 

, 
Agua Acetato 10mM Fosfato 10mM Fosfato 10mM Tris- EDT A 10mM 

Glicose pH 6,0-7,0 pH5,0 pH6,0 pH7,0 pH 8,0 

(%) valor z Ea valor z 
QlO 

Ea valor z 
Q 10 

Ea valor z Ea valor z Ea 

COC) 
Q 10 

(Kcallmol) (0 C) (Kcallmol) co C) (Kcallmol) COC) 
Q 10 

(Kcallmol) (0 C) QlO 
(Kcallmol) 

O 19,90 3,18 30,10 38,17 1,17 15,80 19,49 3,26 30,70 12,82 6,03 46,53 14,37 4,96 41,52 

1,5 21,10 2,99 28,50 32,57 1,40 18,39 26,53 2,38 22,48 15,06 4,61 39,61 15,58 4,38 38,51 

5 22,20 2,82 26,88 35,59 1,45 16,69 27,70 2,30 21,55 13,05 5,83 45,67 13,74 5,34 43,81 

7 21,80 2,87 27,41 34,25 1,49 17,60 22,22 2,82 26,90 13,60 5,43 43,81 13,12 5,78 45,24 

10 24,40 2,56 24,39 30,49 1,79 19,46 25,58 2,46 23,33 13,60 5,43 43,80 11,84 6,99 50,22 

15 19,90 3,18 30,17 39,68 1,48 14,97 26,67 2,37 22,33 12,64 6,18 47,15 11,44 7,48 52,17 

20 18,40 3,50 32,63 28,41 2,37 20,95 19,61 3,24 30,47 12,61 6,21 47,32 11,13 7,92 53,52 

25 15,30 4,52 39,15 29,24 1,60 20,46 23,87 2,62 25,00 11,80 7,03 50,40 10,89 8,13 54,23 

30 14,70 4,81 40,63 41,15 1,76 14,63 21,23 2,96 28,13 11,65 7,21 51,10 9,90 10,24 60,11 

35 15,90 4,27 37,79 30,67 1,28 19,45 18,66 3,44 32,00 11,20 7,82 53,15 9,92 10,19 60,12 

40 18,70 3,44 31,95 22,68 2,77 26,39 16,39 4,07 36,43 11,85 6,98 50,24 10,04 9,91 59,62 

45 17,80 3,64 33,33 24,10 2,24 24,91 15,63 4,37 38,22 10,66 8,67 55,83 10,10 9,77 58,93 

50 17,70 3,68 33,93 22,52 2,29 26,51 15,90 4,26 37,55 9,75 10,62 61,08 9,90 10,24 60,15 
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11.3.5. Coeficiente QlO 
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No intervalo de temperatura entre 80°C e 95°C, para a variação entre 1,5% e 

50% de glicose, os valores QlO foram: 

(i) QlO 1,5% =2,99 a QlO 50% = 3,68 para a GFPuv em solução de glicose em 

água, sendo o QlO 0% = 3,18; 

(ii) QlO 1,5% =1,40 a QlO 50% = 2,29 para a GFPuv em solução de glicose em 

tampão acetato pH 5,0, sendo o QlOO% = 1,17; 

(iii) QlO 1,5% =2,38 a QlO 50% = 4,26 para a GFPuv em solução de glicose em 

tampão fosfato pH 6,0, sendo o QlO 0% = 3,26; 

(iv) QlO 1,5% =4,61 a QlO 50% = 10,62 para a GFPuv em solução de glicose em 

tampão fosfato pH 7,0, sendo o QlO 0% = 6,03 e, 

(v) QlO 1,5% = 4,38 a QlO 50% = 10,24 para a GFPuv em solução de glicose em 

solução tris-EDTA, pH 8,0, sendo o QlO 0% = 4,96. 

o sistema de glicose em solução tampão acetato mostrou ser o uniforme para 

a GFPuv (1,0 < QlO < 2,5); sistema de água para injeção, WFI, e fosfato pH 6,0 

mostraram termoestabilidade intermediária (2,5 < QlO < 4,0) e o valor QlO próximo a 

10,0 nos sistemas de fosfato pH 7,0 e tris-EDTA pH 8,0 mostrou que a GFPuv pode 

ser influenciada por um mínimo de alterações externas. 

11.3.6. Energia de Ativação 

Os parâmetros de energia de ativação e valores z são relacionados com a 

energia intrínseca do sistema e podem ser correlacionados com a estabilidade do 

sistema durante o tratamento térmico. 

Sistemas estáveis têm menor energia do que os sistemas instáveis. 

Conseqüentemente, sistemas que possuem elevado valor z e reduzido valor de 

energia de ativação são menos influenciados pela temperatura, do que aqueles que 

apresentam menor valor z e elevada energia de ativação, são altamente susceptíveis à 

temperatura (Tabela 40). 
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A energia de ativação de um sistema representa a energia necessária para 

manter o sistema estável. Considerando os sistemas avaliados para a GFPuv, a 

variação da energia de ativação foi de: 

(i) Eal ,S% = 28,50 kcal.mol -I a EaSO% = 33,93 kcal.mol -I nas soluções 

de glicose em água, sendo o valor de Ea 0% = 30,10 kcal.mol -I; 

(ii) Eal,S% = 18,39 kcal.mol -I a EaSO% = 26,51 kcallmol nas soluções 

de glicose em tampão acetato pH 5,0, sendo o valor de Ea 0% = 15,80 

kcal.mol -I; 

(iii) Eal,S% = 22,48 kcaLmol -I a EaSO% = 37,55 kcaLmol -I em soluções 

de glicose em tampão fosfato pH 6,0, sendo o valor de Ea 0% = 30,70 

kcaLmol -1; 

(iv) Eal,S% = 39,61 kcal.mol -1 a EaSO% = 61,08 kcal.mol -I nas soluções 

de glicose em tampão fosfato pH 7,0, sendo o valor de Eao% = 46,53 

kcal.mol -I e, 

(v) Ea I,S% = 38,51 kcal.mol -I a Ea SO% = 60,15 kcal.mol -I nas 

soluções de glicose em solução tris-EDTA, pH 8,0, sendo o valor de Eao% = 

41,52 kcal.mol -I; 

o sistema mais estável para a GFPuv no intervalo de temperatura de 

tratamento entre 80°C e 95°C, foi o sistema de tampão acetato, pH 5,0, cuja energia 

de ativação em solução tampão, sem adição de glicose foi de Ea = 15,80 kcal.mol -1. 

O aumento de glicose em solução tampão acetato proporcionou diminuição na 

estabilidade do sistema em 1,7 vezes, com aumento do valor de Ea. 

A adição de 50% de glicose em solução acetato pH 5,0, proporcionou a 

GFPuv energia de ativação de 26,51 kcaLmol -1, similar à necessária para 

manutenção do sistema em tampão fosfato pH 6,0, no intervalo de concentração 

entre 1,5% e 30% de glicose e em sistema de água entre 1,5% e 10% de glicose. 

A GFPuv apresentou menor energia em tampão acetato pH 5,0 do que em 

água e tampão fosfato pH 6,0 (Figura 14 e tabela 40) e maior energia em soluções 

tampão fosfato pH 7,0 e tris-EDTA pH 8,0 (Figura 15), para manter a estrutura do 

fluoróforo e a intensidade de fluorescência frente à temperatura. 
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Os sistemas de glicose em água sofreram menor variação de energia de 

ativação com o incremento de 50% de glicose em solução, sendo ~Ea = 5,43 

kcal.mol -I, seguido por ~a = 8,12 kcal.mol -I, em tampão acetato, sendo o dobro 

em sistema de tampão fosfato pH 6,0 (~a = 15,67 kcal.mol -I) e o triplo em sistemas 

de tampão fosfato pH 7,0 e tris-EDTA pH 8,0 (~Ea = 21,55 kcal.mol -I). 
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Figura 14. Variação da Energia de ativação dos sistemas de GFPuv em soluções 

entre 1,5% e 50% de glicose, em água, acetato e fosfato 6.0. 

Sistemas formados por soluções de glicose em tampão acetato pH 5,0 e em 

tampão fosfato pH 6,0 tiveram valores e comportamentos similares no intervalo de 

concentração entre 1,5% e 50% de glicose. Sistemas em água apresentaram o dobro 

de energia de ativação em relação ao tampão acetato pH 5,0 e valor similar ao 

tampão fosfato pH 6,0. 

Nas soluções de concentração até 25% de glicose, a variação da energia de 

ativação apresentou a mesma tendência para as soluções em tampão acetato pH 5,0 e 

fosfato pH 6,0. Valores semelhantes foram observados nas soluções de até 20% de 

glicose em água e tampão fosfato pH 6,0. 
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Acima de 25% de glicose, as soluções em tampão acetato tenderam ao 

aumento da energia de ativação, de valor aproximado Ea = 26,39 kcal.mol -1 em 

solução de 40% de glicose, que se manteve até a concentração de 50% de glicose. 

Em solução tampão fosfato pH 6,0, a energia de ativação aumentou em 

proporção à concentração de glicose, até Ea = 36,43 kcal.mol -1 entre 40% e 50% de 

glicose em solução. 

Em água, houve aumento da energia de ativação nas concentrações entre 25% 

e 35% de glicose (energia de ativação entre 37,79 kcal.mol -I e 40,63 kcal.mol -1), 

alcançando a energia de ativação entre 31 ,95 kcal.mol -1 a 33,93 kcal.mol -I. 

Em sistema de GFPuv com 50% de glicose em tampão fosfato pH 6,0, Ea = 

37,55 kcal.mol -1) a energia de ativação foi similar nos sistemas de 1,5% de glicose 

em tampão fosfato pH 7,0 e em tris-EDTA, pH 8,0. 

Os sistemas de pH 7,0 e pH 8,0, apresentaram intervalos de Energia de 

ativação similares, sendo a variação: (i) de 39,61 kcal.mol -1 a 61,08 kcal.mol -1 para 

a GFPuv em soluções de glicose em tampão fosfato e (ii) de 38,51 kcal.mol -1 a 60,15 

kcal.mol -1, para a GFPuv em soluções de glicose em Tris-EDTA, pH 8,0 (tabela 40 e 

figura 15). 
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Figura 15. Variação da Energia de ativação dos sistemas de GFPuv em soluções 

entre 1,5% e 50% de glicose, em água, fosfato pH 7.0 e Tris-EDTA. 
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Em tampão fosfato pH 7,0 e em tampão tris-EDTA pH 8,0, houve aumento 

gradual da energia de ativação com o incremento de glicose em solução de até 25%. 

Em solução de tris-EDTA pH 8,0, o sistema com GFPuv e glicose permaneceu em 

60 kcal.mol -I, acima de 30% de glicose e, em pH 7,0, a energia de ativação 

aumentou gradativamente até a concentração de 50% de glicose, sendo o valor EaSO% 

= 61,08 kcal.mol -I. 

11.3.7. Energia Livre de Gibbs, Entalpia e Entropia 

Os valores de Energia Livre para a GFPuv em contato com soluções de 

glicose no intervalo de concentração entre 1,5% e 50% de glicose foram 

determinados, seguindo variação semelhante à energia de ativação. Os valores 

próximos a zero indicaram o equilíbrio do sistema. 

Tabela 41. Variação dos valores de Energia livre de Gibbs, determinados para a 

GFPuv em sistemas de glicose 

Energia Livre de Gibbs {i1G, kJ.mor l
) 

Glicose 
Água 

Acetato Fosfato Fosfato Tris-EDTA 
(%) 10mM 10mM 10mM 10mM 

Milli-Q 
~H5,0 pH6,0 ~H7,0 ~H8,0 

O 0,0014 -0,0014 0,0014 0,0036 0,0031 
1,5 0,0009 -0,0007 0,0000 0,0024 0,0027 
5 0,0005 -0,0010 -0,0004 0,0035 0,0035 
7 0,0008 -0,0008 0,0006 0,0032 0,0039 

10 0,0001 -0,0008 0,0000 0,0032 0,0048 
15 0,0012 -0,0014 -0,0005 0,0037 0,0046 
20 0,0018 -0,0006 0,0013 0,0039 0,0053 
25 0,0030 -0,0003 0,0002 0,0041 0,0050 
30 0,0033 -0,0015 0,0009 0,0043 0,0062 
35 0,0026 -0,0006 0,0015 0,0047 0,0058 
40 0,0016 0,0004 0,0024 0,0044 0,0059 
45 0,0019 0,0003 0,0026 0,0052 0,0055 
50 0,0015 0,0008 0,0026 0,0060 0,0056 

(*) 11 = O 239 cal , 

O sistema de glicose em tampão acetato pH 5,0 apresentou valores negativos 

da Energia de Gibbs (~G = -0,0015 kJ.mor l a ~G = -0,0006 kJ.mor1
), (tabela 41) 

indicando uma reação espontânea, onde menor energia é requerida para a reação ou 
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menos energia foi necessária para a perda da intensidade de fluorescência, 

independentemente da temperatura de tratamento térmico. Os sistemas de valores de 

pH entre 6,0 e 8,0 indicaram reação não espontânea. 

A GFPuv em sistema de água Milli-Q e em tampão fosfato pH 6,0 apresentou 

ôG = 0,0014 kJ.mor1
, energia superior à necessária para o sistema de tampão acetato 

com 50% de glicose. Com o incremento de 50% glicose, a necessidade de energia foi 

maior para o sistema de tampão fosfato pH 6,0, sendo o dobro de energia requerida 

para o sistema em água. 

Os sistemas de solução em tampão fosfato pH 7,0 e em tris-EDTA, pH 8,0 

apresentaram valores de energia livre similares. Em solução tampão, sem adição de 

glicose, os valores ôG = 0,0036 kJ.mor1 e ôG = 0,0031 kJ.mor1
, representaram a 

mesma energia requerida para a GFPuv em sistema de 50% de glicose em solução 

tampão fosfato pH 6,0. 

Os valores de m = - 0,125 kJ.mor1 e ôS = - 0,12 a 0,13 kJ.morI, em todos 

os sistemas indicaram a estabilidade da GFPuv frente ao intervalo de temperatura de 

tratamento e, que os sistemas mantém a estrutura e a intensidade de fluorescência da 

GFPuv. 

O sistema de tampão acetato pH 5,0 foi o mais estável para a GFPuv em 

concentrações de glicose entre 1,5% e 35%, seguido pelos sistemas de água, fosfato 

pH 6,0 e pH 7,0 e tris-EDTA pH 8,0. 

Tratamentos térmicos (branqueamento, pasteurização, desinfecção e 

esterilização) são amplamente utilizados com a finalidade de garantir a segurança de 

uso de um produto e a mínima perda de suas qualidades. A inativação tanto de 

enzimas quanto microrganismos pelo calor úmido segue a cinética de primeira 

ordem, onde a estabilidade térmica é descrita principalmente pelos parâmetros valor 

D e valor z. O interesse em desenvolver bioindicadores para a relação tempo

temperatura na avaliação de processos térmicos requer maiores estudos sobre a 

inativação de proteínas e microrganismos (MACKEY et aI, 2006). A determinação 

dos parâmetros cinéticos, valores Dez da GFPuv pode demonstrar um modelo 

cinético para prever a inativação da proteína pela intensidade de fluorescência 

emitida. Desta forma, estabececeu-se a comparação da resistência térmica da GFPuv 
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com a resistência de microrganismos e proteínas que são utilizadas com indicadores 

biológicos 

Pectinesterase (PME), enzima responsável pela hidrólise da pectina presente 

em sucos cítricos (pH 3,0 a 4,0), é mais estável do que os microrganismos 

contaminantes que podem estar presentes no produto e desenvolver-se durante a 

estocagem (BASAK; RAMASW AMY, 1996). Sua inativação é utilizada como 

indicação do processo de pasteurização adequado, sendo seu valor D = 3,80 min 

determinado em suco de laranja pasteurizado (pH 3,87 ± 0,02) a 87,5 °C (COLLET 

et aI., 2005). Estes valores D foram similares aos valores D para a GFPuv a 90°C 

em: (i) 5% de glicose, pH 7,0; (ii) 10% de glicose, pH 8,0; (iii) 30% de glicose em 

água e, (iv) 45% de glicose a pH 6,0. À 95°C, os valores D variaram de 3,50 a 3,91 

minutos em concentrações superiores a 40% em fosfato pH 7,0 e tris-EDTA pH 8,0 

(Tabela 39). A atividade da PME foi determinada em sucos de fruta, sendo o valor z 

= 32°C no intervalo de 90°C a 103°C, próximo ao valor z = 34,0 (± 4,0) °C da 

GFPuv em acetato pH 5,0 até 35% de glicose, quando o valor z decaiu para 25 (±1,0) 

°C com 40% e 50% de glicose em solução. 

A estabilidade térmica da lisozima foi avaliada em soluções aquosas (73 °C a 

100°C), valores de pH (4,2 - 9,0), concentrações de glicose (0,5% a 15%) e cloreto 

de sódio (0,01 a 1M) A lisozima é utilizada para inibir o crescimento de bactérias e 

apresenta elevada estabilidade térmica. A 75°C, com valores de pH entre 7,2 e 9,0, 

os valores D para a lisozima decaíram de 800 min a 33,2 minutos, respectivamente 

(MAKKI; DURANCE, 1996). 

A partir de curvas de inativação da peroxidase (POX) e da lipoxigenase 

(LOX), em tampão fosfato pH 6,0, os valores D foram determinados variando 

respectivamente, de 43,13 min a 188,77 min a 60°C; de 34,63 min a 31,76 min a 65 

°C; de 17,16 min a 4,06 min a 70°C; de 11,69 min a 1,55 min a 75°C; de 0,59 min a 

1,99 min a 80°C e de 0,79 min para a peroxidase a 90°C. A GFPuv apresentou valor 

D superior ao determinado para a POX e similar ao determinado para a LOX, quando 

em solução de fosfato pH 6,0. Estas três proteínas apresentam resistência térmica 

maior do que patógenos encontrados em produtos processados. Para E. faecium 

imobilizado em resina, o valor D de 18 min a 65°C (z= 6°C) foi determinado, 

equivalente a 0,0012 min a 90°C (MACKEY et al., 2006). 
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o valor D = 8,0 min (± 0,8) min para a GFPuv em fosfato pH 7,0 com 40%, 

45% e 50% de glicose a 90°C apresentou termoestabilidade equivalente aos esporso 

de Bacillus atrophaeus (D= 8,0 (±1,0) min) em solução parentera1com até 50% de 

glicose em solução (VESSONI PENNA et aI., 2002). 

Avaliando a estabilidade de ovo albumina (pH 7,0), lisozima (pH 3,0 e 7,0), 

convalbumina (pH 7,0) e a-quimotripsnogênio (pH 3,0) em soluções com sacarose, 

glicose, sorbitol e glicerol, a glicose mostrou ser o melhor estabilizador entre os 

solutos, em combinação com as interações hidrofóbicas, principal força que atua 

sobre o conjunto proteína açúcar e moléculas de água, protegendo as moléculas 

contra a desnaturação. A adição de 50% de glicose em solução de albumina e 

ovo albumina (pH 7,0) elevou a temperatura de desnaturação entre 15,5 °C e 17°C 

(BACK et aI, 1979. Para a GFPuv, a adição de 50% de glicose em solução fosfato pH 

7,0 elevou em três vezes o valor D, quando exposta a 80°C e 85°C e duas vezes a 90 

cC, mantendo a mesma estabilidade térmica quando exposta a 95°C. 
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11.4. Conclusões Parciais 

o aumento da concentração de glicose em solução proporcionou estabilidade 

térmica à GFPuv. A resistência térmica da GFPuv aumentou linearmente com o 

aumento da concentração de glicose em solução de Tris-EDTA pH 8. 

A exposição da proteína às temperaturas de 90°C e 95°C, mostrou influência 

predominante da temperatura sobre a estabilidade da GFPuv em relação à 

concentração de glicose empregada. 

Embora a estabilidade térmica da GFPuv em sistemas de fosfato pH 7,0 e em 

tris - EDTA pH 8 sejam similares, os valores D determinados para a GFPuv em 

fosfato pH 7,0 foram 50% maiores do que àqueles em sistemas de tris -EDTA pH 8. 

Em solução de 50% de glicose o valor D máximo de 8,40 (±0,42) minutos em 

fosfato pH 7 foi três vezes maior do que em solução tampão acetato pH 5,0 (D = 2,63 

±0,12 minutos), em fosfato pH 6,0 (D=3,86 (± 0,21) minutos) e em água Milli-Q (D 

= 3,71 (± 0,11) minutos). Sistemas de glicose em tampão fosfato pH 7,0 

proporcionaram a GFPuv estabilidade térmica maior se comparada com todos os 

sistemas estudados. 

O sistema com a menor energia intrínseca para uma transformação 

espontânea, independente da temperatura foi o sistema de tampão acetato em 

concentração de glicose entre 1,5% e 35% de glicose. 
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Etapa IH 

Determinação dos Parâmetros Cinéticos de 

Estabilidade (25 °C) e Resistência Térmica (entre 80 e 95 °C) da GFPuv em 

Soluções Parenterais Glicofisiológicas<*) 

* Capítulo de Livro VESSONI PENNA, T.C., ISHII, M., KUNIMURA, J.S., 

Thermal Stability of Recombinant Green Fluorescent Protein (GFPuv) in Glucose, 

Sodium Chloride and Glucophysiologic Solutions at Various pH Ranges, Trends in 

Biotechnology Research, (Ed. Edwin C. Heams), Nova Science Publishers, NY, 

2006. 
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111.1. Objetivo 

Com o intuito de avaliar a estabilidade e a resistência térmica da GFPuv, 

foram realizados estudos em solução de cloreto de sódio e glicofisiológica contendo 

5% de glicose e 0,9% de cloreto de sódio. 

111.2. Material e Métodos 

A metodologia e análise de dados seguiram a descrição da Etapa I para 

solução Glicofisiológica (5% glicose + 0,9% de cloreto de sódio) e Fisiológica (0,9% 

de cloreto de sódio) às temperaturas de 25°C e entre 80 ° e 95°C. 

Comparou-se a influência da composição da solução Glicofisiológica, com a 

solução de glicose 5% obtida na Etapa I. 

111.3. Resultados e Discussão 

111.3.1. Valor de pH 

Tabela 42. Valor de pH (a 25°C) para a GFPuv em água (WFI) e soluções -tampão, 

sem solutos adicionados (controle) e com 5% de glicose ou 0,9% de NaCI e 

glicofisiológica (5% de glicose e 0,9% de NaCI, GF) 

Solução Tampão 10mM 

Solução Água para Acetato Fosfato Fosfato Tris-EDTA 

Parenteral Injeção pH5,0 pH6,0 pH7,0 pH8,0 

Inicial 24h Inicial 24h Inicial 24h Inicial 24h Inicial 24h 

Controle 6,90 6,60 5,05 5,04 6,22 6,09 7,12 7,12 7,89 8,06 

Glicose 5 % 6,65 6,54 5,07 5,07 6,23 6,09 7,00 6,93 7,85 7,87 

NaCIO,9% 7,06 6,57 5,06 5,06 5,66 5,66 6,74 6,73 7,83 7,82 

GFa 6,99 6,72 5,00 5,00 5,80 5,80 6,77 6,78 7,90 7,90 

Média 6,90 6,61 5,05 5,04 5,98 5,91 6,91 6,89 7,87 7,91 

DpD 0,18 0,08 0,03 0,04 0,29 0,22 0,08 0,03 0,18 0,10 

a GF= glicofisiológica, b DP = desvio padrão 
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Os valores de pH das soluções de água foram constantes e independentes dos 

solutos adicionados, variando entre 5,00 (±0,04) e 7,91 (± 0,10) (Tabela 42). 

111.3.2. Determinação do tempo de redução decimal, valor D 

111.3.2.1. Estabilidade da Proteína Verde Fluorescente, GFPuv, a 25°C 

Tabela 43. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

cloreto de sódio 0,9% e glicofisiológica, em diferentes soluções tampão a 25 °C 

Solução 
Equação 

R2 Valor D 
Log10 Intensidade = (horas) 

WFI = -0,0001 *t + 2,7832 0,68 166,7 

Cloreto de 
Acetato pH 5,0 = -0,0044*t + 1,9149 0,87 3,8 

Sódio 0,9% 
Fosfato pH 6,0 = -0,0003*t + 2,6645 0,63 55,5 
Fosfato pH 7,0 = -0,0001 *t + 2,7959 0,82 166,7 

Tris-EDTA pH 8,0 = -8E-06*t + 2,8094 
WFI = 0,0003*t + 2,7821 0,97 55,5 

Acetato pH 5,0 = -0,0019*t + 2,3367 0,71 8,8 
Glicofisiológica Fosfato pH 6,0 = 0,0001 *t + 2,6789 0,34 166,7 

Fosfato pH 7,0 = 0,0001 *t + 2,7675 0,79 166,7 
Tris-EDTA pH 8,0 = 0,0003*t + 2,7853 0,95 55,5 

À temperatura de 25 °C, a GFPuv acondicionada em solução de cloreto de 

sódio e glicofisiológica apresentou estabilidade reduzida em tampão acetato pH 5,0 

de 3,8 horas em solução de cloreto de sódio e de 8,8 horas em solução 

glicofisiológica. 

Nas outras soluções tampão, a GFPuv apresentou valor Dentre 55,5 horas e 

166 horas (tabela 43). A presença de solutos interferiu na estabilidade da GFP, 

medida em termos de intensidade de fluorescência, exceto em solução de tris-EDTA 

onde não houve decaimento. 

A associação de glicose e cloreto de sódio em solução parenteral aumentou a 

estabilidade da GFPuv em solução de pH entre 5,0 e 6,0 e reduziu a estabilidade em 

solução de água. A composição da solução parenteral não interferiu na estabilidade 

da GFPuv em solução tampão fosfato pH 7,0. 
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111.3.2.2. Resistência Térmica da Proteína Verde Fluorescente (GFPuv) 

as temperaturas entre 80°C e 95°C 

111.3.2.2.1. Resistência térmica em soluções em água para injeção, WFI 

Solução de 5% de glicose em água a 80 °C (valor D = 12,58 min) foi similar 

ao controle, sem adição de solutos (valor D = 13,85 min). A adição de 0,9% de 

cloreto de sódio foi suficiente para aumentar a estabilidade da GFPuv em 45% (valor 

DNaC1 0,9% = 20,12 min), efeito que foi mantido com adição de glicose e cloreto de 

sódio em solução na mesma solução (glicofisiológica, valor D = 19,23 min), como 

indicado na tabela 46. 

A temperatura de 85°C, a resistência térmica da GFPuv em água decaiu em 

80% (valor D85C = 2,82 min). Com a adição de solutos, os valores D foram reduzidos 

em 60% em relação ao tratamento térmico a 80 °C e independentes da composição 

da solução (com glicose ou NaCI). 

A temperatura de 90°C e 95°C em água, a resistência térmica da GFPuv foi 

similar à apresentada a temperatura de 85°C (valor DWF1 90C = 2,22 min e DWFI 95C = 

2,18 min). A presença dos solutos aumentou a estabilidade térmica da GFPuv 

comparada ao controle, sem solutos, sendo os valores D a temperaturas de 90°C e 95 

°C cerca de 60% da resistência apresentada a 85°C, respectivamente para cada 

solução: Ds% - 90C = 3,35 min e Ds% _ 9SC = 2,59 min (Dmédia = 2,97 min); D 0,9% -90C = 

5,42 min e DO,9%-9SC = 4,55 min (Dmédia = 4,98 min); (onde ' Dop' seria o valor D para 

as soluções glicofisiológicas) Dop _ 90C = 5,6 min eDGP _ 9SC = 4,29 min (Dmédia = 4,94 

min). 

111.3.2.2.2. Resistência térmica em soluções em acetato pH 5,0 

Em tampão acetato, pH 5,0, a adição de solutos não interferiu na estabilidade 

da proteína, comparando-se ao tampão, sem adição de glicose. (Do% = 4,08 min; Ds% 

= 4,24 min; DO,9% = 3,82 min e Dop = 4,0 min). 
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A 85°C, a resistência ténnica da GFPuv decaiu em pelo menos 65% tem 

solução de 5% de glicose, e os valores se mantiveram constantes a temperaturas de 

90°C e 95°C. 

Em solução de cloreto de sódio, 0,9%, a GFPuv mostrou a mesma resistência 

apresentada na faixa de temperatura entre 80°C e 95°C (Dso°c = 3,82 min, DS5°C = 

3,44 min, D90°C = 3,03 min e Dwc = 3,04 min) e resistência pelo menos duas vezes 

maior entre 85°C e 95 °C, em relação ao controle, sem adição de solutos. 

A presença de glicose e cloreto de sódio (solução glicofisiológica) aumentou 

a resistência ténnica da GFPuv em relação à solução controle, mas não manteve a 

estabilidade em todas as temperaturas de tratamento, como o decaimento de 30% na 

resistência térmica a temperatura de 80°C. 

Tabela 44. Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções de 

cloreto de sódio 0,9% 

Temperatura 
(OC} Solução 

Equação LoglO R2 ValorD 
Intensidade = (min) , 

Agua = -0,0497*t + 2,6015 0,97 20,12 
Acetato pH 5,0 = -0,2617*t + 2,6901 0,93 3,82 

80 Fosfato pH 6,0 = -0,1097*t + 2,6754 0,992 9,12 
Fosfato pH 7,0 = -0,0283*t + 2,5362 0,93 35,34 

Tris-EDTA pH 8,0 = -0,027*t + 2,5481 0,94 37,04 
Água = -0,1206*t + 2,8132 0,98 8,29 

Acetato pH 5,0 = -0,2908*t + 2,6436 0,92 3,44 
85 Fosfato pH 6,0 = -0,1635*t + 2,713 0,96 6,12 

Fosfato pH 7,0 = -0,0967*t + 2,721 0,98 10,34 
Tris-EDTA pH 8,0 = -0,1012*t + 2,7499 0,98 9,88 , 

Agua = -0,1844*t + 2,8071 0,97 5,42 
Acetato pH 5,0 = -0,3302*t + 2,6237 0,87 3,03 

90 Fosfato pH 6,0 = -0,2302*t + 2,7482 0,92 4,34 
Fosfato pH 7,0 = -0,1625*t + 2,7526 0,98 6,15 

Tris-EDT A pH 8,0 = -0,1633*t + 2,7795 0,98 6,12 
Água = -0,2196*t + 2,7653 0,94 4,55 

Acetato pH 5,0 = -0,3286*t + 2,593 0,90 3,04 
95 Fosfato pH 6,0 = -0,2452*t + 2,7333 0,91 4,08 

Fosfato pH 7,0 = -0,209*t + 2,781 7 0,96 4,78 
Tris-EDTA pH 8,0 = -0,2077*t + 2,793 0,96 4,81 

t = tempo de exposição 
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111.3.2.2.3. Resistência térmica em soluções em fosfato pH 6,0 

Em solução tampão fosfato pH 6,0, a presença de solutos reduziu a resistência 

térmica da GFPuv em duas vezes, em relação ao padrão, sem adição de solutos, valor 

D = 15,41 min). 

Tabela 45 . Tempos de redução decimal, valores D, para a GFPuv em soluções 

glicofisiológicas 

Temperatura 
Solução 

Equação LoglO R2 Valor D 
{O C} Intensidade = (min} 

Água y = -0,052*t + 2,6665 0,994 19,23 
Acetato pH 5,0 = -0,2503*t + 2,6023 0,93 4,00 

80 Fosfato pH 6,0 = -0,1194*t + 2,6874 0,97 8,38 
Fosfato pH 7,0 = -0,0292*t + 2,6259 0,97 34,25 

Tris-EDTA pH 8,0 = -0,0202*t + 2,5597 0,97 49,50 , 
Agua = -0,1202*t + 2,782 0,97 8,32 

Acetato pH 5,0 = -0,2788*t + 2,6349 0,90 3,59 
85 Fosfato pH 6,0 = -0,1912*t + 2,7571 0,91 5,23 

Fosfato pH 7,0 = -0,0916*t + 2,5431 0,994 10,92 
Tris-EDTA pH 8,0 = -0,094*t + 2,7472 0,991 10,64 

Água = -0,1787*t + 2,8048 0,93 5,60 
Acetato pH 5,0 = -0,3702*t + 2,6732 0,90 2,70 

90 Fosfato pH 6,0 = -0,2337*t + 2,7402 0,90 4,28 
Fosfato pH 7,0 = -0,1534*t + 2,73 0,97 6,52 

Tris-EDTA pH 8,0 = -0,1534*t + 2,73 0,97 6,52 , 
Agua = -0,3958*t + 2,9869 0,79 2,53 

Acetato pH 5,0 = -0,3958*t + 2,9869 0,79 2,53 
95 Fosfato pH 6,0 = -0,548*t + 2,8803 0,74 1,82 

Fosfato pH 7,0 = -0,3428*t + 3,0039 0,82 2,92 
Tris-EDTA pH 8,0 = -0,3474*t + 2,9661 0,81 2,88 

t = tempo de exposição 

A 85°C, os valores D decaíram para Do% = 3,64 min, Ds% = 3,82 min, DO,9% = 

6,12 min e DGP = 5,23 min, no tampão, 5% de glicose, cloreto de sódio 0,9% e 

solução glicofisiológica, respectivamente (Tabela 45). 
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111.3.2.2.4. Resistência térmica em soluções em fosfato pH 7,0 

Em tampão fosfato pH 7,0, a presença de solutos manteve a resistência 

térmica da GFPuv em relação ao controle, sem adição de solutos, ao contrário do que 

ocorreu em solução tampão fosfato pH 6,0, onde os valores D decaíram com a adição 

de solutos às temperaturas de 80°C e 85 0e. Os valores D a 80°C decaíram de 3 a 

3,5 vezes a 85°C e, o valor D para a solução padrão, sem adição de solutos foi 3 

vezes maior em tampão fosfato pH 7 (D = 40,32 min) do que em pH 6 (D = 15,41 

min). 

Os valores D a 80°C em solução de 5% de glicose, cloreto de sódio 0,9%, e 

glicofisiológica em pH 7 foram 4 vezes maiores do que nas mesmas soluções em pH 

6,0. 

A 85°C, os valores D para o tampão com e sem adição de solutos ao valor de 

pH 7,0 foi de duas a três vezes maiores do que nas mesmas soluções em pH 6,0. O 

tampão fosfato pH 7,0 manteve melhor a estabilidade da GFPuv no intervalo de 

temperatura entre 80°C e 85°C em relação ao mesmo tampão em pH 6,0. 

111.3.2.2.5. Resistência térmica em soluções em tris-EDTA pH 8,0 

A 80°C, a GFPuv apresentou aumento na estabilidade em solução 

glicofisiológica preparada em solução de Tris-EDTA, 1,5 vezes maior do que em 

tampão fosfato pH 7,0, 6 vezes maior do que em tampão fosfato pH 6,0, 10 vezes 

maior do que em tampão acetato pH 5,0 e 2 vezes maior do que em soluções 

preparadas em água. 

O valor D para a GFPuv em solução de Tris-EDTA com 5% de glicose ou 

0,9% de cloreto de sódio foi equivalente ao determinado em tampão fosfato pH 7,0. 

Às temperaturas de 90°C e 95°C, a GFPuv apresentou mesma 

termoestabilidade em tampão fosfato pH 7,0 e em Tris-EDTA pH 8, indicando que a 

composição do tampão não foi o principal fator envolvido na resistência térmica. 

A presença de cloreto de sódio aumentou a resistência térmica da GFPuv 

comparada com os mesmos tampões e soluções de glicose, sem cloreto de sódio 

(Tabela 46). A solução glicofisiológica proporcionou o maior valor D para a GFPuv 
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em tampão fosfato pH 7,0 (D90°C = 6,52 min e D95 0 C = 4,93 min), equivalente a Tris

EDTA pH 8,0 onde D900 C = 6,64 min e D95 0 C = 5,20 min, indicou que a adição de 

glicose e cloreto de sódio favoreceu a estabilidade térmica da GFPuv. 

Tabela 46. Valores D para a GFPuv em soluções parenterais 

Valor D (min} 
Solução Taml!ão 10 mM 

Solução Água 
Acetato Fosfato Fosfato Tris-EDTA 

Parenteral para 
pH5,0 pH6,0 pH7,0 pH8,0 

(%) Injeção 
80°C 

Controle 13,85 4,08 15,41 40,32 27,03 
Glicose 5% 12,58 4,24 8,51 41,32 34,25 
NaCIO,9% 20,12 3,82 9,12 35,34 37,04 

GF3 19,23 4,00 8,38 34,25 49,5 
85°C 

Controle 2,82 1,94 3,64 10,65 6,71 
Glicose 5% 5,24 1,84 3,82 11,15 6,65 
NaCIO,9% 8,29 3,44 6,12 10,34 9,88 

GF3 8,32 3,59 5,23 10,92 10,64 
90 °C 

Controle 2,22 1,41 2,78 3,56 3,30 
Glicose 5% 3,35 1,64 2,67 3,84 3,45 
NaCIO,9% 5,42 3,03 4,34 6,15 6,12 

GF3 5,60 2,70 4,28 6,52 6,64 
95°C 

Controle 2,18 1,65 2,35 2,91 2,37 
Glicose 5% 2,59 1,51 2,40 3,12 2,55 
NaCIO,9% 4,55 3,04 4,08 4,78 4,81 

GF3 4,29 2,83 3,60 4,93 5,20 
aOF= solução glicofisiológiC3 

Os parâmetros cinéticos valor z e coeficiente QlO refletem a dependência da 

temperatura na desnaturação da proteína, medida através do decaimento da 

intensidade de fluorescência. Quanto maior o valor z, mais estável é a GFPuv no 

sistema. 
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111.3.3. Valor z 

No intervalo de temperatura entre 80°C e 95°C em soluções-tampão com 

adição de 0,9% de cloreto de sódio, os valores z foram: (i) z = 23,58 °C no controle 

em água, WFI; (ii) z = 140,85 °C em acetato pH 5,0; (iii) z = 41,84 °C em fosfato pH 

6,0; (iv) z = 17,67 °C em fosfato pH 7,0 e, (v) z = 17,42 °C em Tris-EDTA pH 8,0. 

No intervalo de temperatura entre 80°C e 95°C em soluções-tampão com 

adição de 5% de glicose e 0,9% de cloreto de sódio, os valores z foram: (i) z = 23,53 

°C no controle em água, WFI; (ii) z = 86,96 °C em acetato pH 5,0; (iii) z = 42,02 °C 

em fosfato pH 6,0; (iv) z = 18,18 °C em fosfato pH 7,0 e, (v) z = 15,92 °C em Tris

EDTApH 8,0. 

Solução de cloreto de sódio 0,9% e glicofisiológica em tampão fosfato pH 6,0 

forneceram maior estabilidade térmica para a GFPuv, com valores z = 41,84 °C e z = 

42,02 cC, respectivamente. 

Os valores z para a GFPuv em solução de cloreto de sódio 0,9% e 

glicofisiológica foram similares em todas soluções tampão, indicando que a presença 

de cloreto de sódio, associada ao valor de pH proporcionou igualou maior 

estabilidade térmica, em relação ao controle, sem adição de solutos. 
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111.3.4. Coeficiente QlO 

No intervalo de temperatura entre 80 °C e 95 °C, os coeficientes QJO foram 

de: (i) QlO NaCI 0,9% = 2,65 e QlO GP = 2,66 em soluções de água para injeção; (ii) QlO 

NaCI0,9% = 1,18 e Q lO GP = 1,30 em tampão acetato pH 5,0, (iii) QlO NaCI 0,9% = 1,73 e 

QlO GP = 1,73 em tampão fosfato pH 6,0; (iv) QlO NaCI 0,9% = 3,68 e Q lO GP = 3,55 em 

tampão fosfato pH 7,0 e, (v) QlO NaCI 0,9% = 3,75 e QlO GP = 4,25 em tampão Tris

EDTApH 8,0. 

Sistema de tampão acetato foi mais uniforme para a GFPuv (QlO < 1,5), sendo 

a estabilidade intermediária fornecida pelos sistemas de água para injeção e fosfato 

pH 6,0 (1 ,5 < QlO < 3,5) e fosfato pH 7,0 e Tris-EDTA pH 8,0 indicaram que a 

GFPuv pode ser influenciada por mínimas influências externas (3 ,5 < QlO < 6,0) . 



Tabela 47. Valores z, coeficiente QJO e Energia de Ativação dos sistemas de solução tampão, glicose 5%, cloreto de sódio e 

glicofisiológica, no intervalo de temperatura entre 80°C e 95°C 

Água para Injeção 
Acetato 10mM Fosfato 10mM Fosfato 10mM Tris-EDTA 10mM 

Solução pH 5,0 pH6,0 pH7,0 pH 8,0 

Parenteral Valor z Ea Valor z Ea Valor z Ea Valor z Ea Valor z Ea 

(CC) 
QlO 

(kcal/mol) (CC) 
QlO 

(kcal/mol) (OC) 
QlO 

(kcal/mol) (OC) 
QlO 

(kcal/mol) (CC) 
Q 10 

(kcal/mol: 

Controle 19,90 3,18 30,10 38,17 1,17 15,80 19,49 3,26 30,70 12,82 6,03 46,53 14,37 4,96 41,52 

Glicose 5% 22,20 2,82 26,88 35,59 1,45 16,69 27,70 2,30 21,55 13,05 5,83 45,67 13,74 5,34 43,81 

NaCIO,9% 23,58 2,65 25,32 140,85 1,18 4,21 41,84 1,73 14,28 17,67 3,68 33,81 17,42 3,75 34,24 

GFa 23,53 2,66 25,36 86,96 1,30 6,85 42,02 1,73 14,16 18,18 3,55 32,81 15,92 4,25 37,52 

a GF - glicofisiológica 
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111.3.5. Energia de Ativação, Ea 

Sistemas que exibem alto valor z e menor Ea são menos influenciados pela 

temperatura e sistemas com maior z e menor energia de ativação tem maior 

susceptibilidade à temperatura, como indicado na Tabela 47. 

A estabilidade térmica em termos de energia de ativação foi de: 

(i) Ea= 25,32 kca1.mor I em solução de 0,9% de NaCI e Ea = 

25,36 kca1.mor I em solução glicofisiológica, em água para injeção; 

(ii) em fosfato pH 6,0, similar á água para injeção, sendo Ea = 

14,28 kcal.morI em solução de 0,9% de NaCI e Ea = 14,16 kcal.mor1 para 

solução glicofisiológica, confirmando o aumento de duas vezes na 

estabilidade térmica da GFPuv com a adição de NaCI e glicose na solução; 

(iii) em tampão fosfato pH 7,0, a Ea = 33,81 kca1.mor I e 32,81 

kca1.mor I em solução de 0,9% de NaCI e glicofisiológica, respectivamente, 

sendo duas vezes maior do que os valores em solução tampão fosfato pH 6,0; 

(iv) em Tris-EDTA, a energia intrínseca e estabilidade da GFPuv 

foi similar em fosfato pH 7,0, com Ea = 34,24 kca1.mor I (0,9% de NaCl) e 

Ea = 37,52 kcaI.mor I (glicofisiológica); 

(v) em acetato pH 5,0, o menor valor de Ea = 4,21 kca1.mor I foi 

observado para GFPuv em solução de NaCI 0,9%, representando o sistema 

mais estável para o intervalo entre 80°C e 95°C 

A presença de cloreto de sódio associado com os íons que permanecem no 

tampão proporcionou influência positiva na estabilidade da molécula, em 

comparação à solução somente com glicose. 

Os sistemas com menor energia intrínseca para a transformação espontânea 

independente da temperatura foram as soluções de cloreto de sódio 0,9% e 

glicofisiológica em tampão acetato pH 5,0. 
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A temperatura de 25 °C, a GFPuv acondicionada em solução de cloreto de 

sódio e glicofisiológica apresentou menot estabilidade em tampão acetato pH 5,0 de 

3,8 horas em solução de cloreto de sódio e de 8,8 horas em solução glicofisiológica. 

A presença de solutos interferiu na estabilidade da GFPuv, medida em termos 

de intensidade de fluorescência, exceto em solução de tris-EDTA pH 8 que favoreceu 

conformação e estabilidade da GFPuv não apresentando decaimento na 

fluorescência. 

A associação de glicose e cloreto de sódio em solução parenteral aumentou a 

estabilidade da GFPuv em solução de pH entre 5,0 e 6,0 e reduziu a estabilidade em 

solução de água. A composição da solução parenteral não interferiu na estabilidade 

da GFPuv em solução tampão fosfato pH 7,0. 

A GFPuv confirmou sua potencialidade para utilização como indicador 

biológico com uso de múltiplas aplicações, quais sejam por exemplo: (i) 

descontaminação de sistemas de solução parenteral, sendo o sistema estável ao 

intervalo de pH entre 5,0 e 7,0 (solvente água), sendo os valores mais comumente 

observados nos produtos manufaturados, podendo ser inserida ao produto; (ii) em 

processo de desinfecção e pasteurização, bem como indicador de possível interação 

entre medicamentos diluídos em soluções parenterais. 

Mostrou-se também eficaz para a utilização em processos de esterilização 

carreadas em dispositivos, acondicionadas em solução tampão fosfato pH 7,0 e tris

EDTA pH 8,0, onde a pequena variação de valores z em associação com ambos 

solutos, indicam a alta estabilidade nestas condições. 
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Etapa IV 

Determinação dos Parâmetros Cinéticos de Resistência Térmica 

(entre 80 e 95 °C) da GFPuv em Soluções Parenterais de Cloreto de Sódio (*) 

* Artigo submetido a Publicação: VESSONI PENNA, T.C., ISHII, M., 

KUNIMURA, JENG, H. T., CHOLEW A, O., Evaluation of the Resistance 

Parameters for the Recombinant Green Fluorescent Protein (GFP) Exposed to 

Sodium Chloride Solutions at Different Concentrations, pH Values and Temperature 

Conditions. Appl. Biochem. Biotechnol., 2006. 
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IV.1. Introdução 

A Proteína Verde Fluorescente, GFPuv, é uma proteína globular e acídica (pI 

4,9-5,1) e termo estável que pode ser expressa em grande variedade de organismos, in 

vivo ou em cultura de células. Trata-se de ferramenta que pode ser utilizada no 

monitoramento de processos biológicos e como biossensor de processos industriais e 

da área médica hospitalar de forma a garantir a qualidade do produto e a eficácia do 

processo. 

A Atividade de água (Aa) presente no produto é fator determinante da 

estabilidade de alimentos, pois mede o potencial de crescimento microbiano, e, assim 

como a temperatura e o pH, é um dos principais parâmetros que influenciam no 

crecimento bacteriano e a sua sobrevivência. A atividade de água está relacionada 

com os solutos e sua concentração em solução, e, também pelo seu efeito sobre o 

crescimento microbiano e a estabilidade de proteínas. (KETS, DE BONT; 

HEIPIEPER, 1996). 

Interações eletrostáticas entre os grupos carregados presentes na superfície 

das proteínas são alterados pela presença de sais em solução. Os ions dos sais 

possuem mobilidade, são unidades compactas de carga comparadas às cadeias de 

amonoácidos competindo efetivamente com os sítios carregados da proteína. Desta 

maneira, interações eletrostáticas entre os resíduos de aminoácidos da superfície de 

proteínas podem ser modificadas por alta concentração de sais, impactando sobre sua 

estabilidade. 

A atividade de água foi avaliada com glicerol ou cloreto de sódio adicionado 

aos meios contendo microrganismos (CHIRIFE, 1994). Cloreto de sódio apresentou

se menos inibitório do que o glicerol no caso de Staphylococcus aureus. S. aureus é 

conhecido por ser um microrganismo halo-tolerante o qual cresce a valores de Aa < 

0,86 (WIJNKER; KOOP; LIPMAN, 2006) devido ao seu eficiente sistema de 

transporte. A adição de glicose ou cloreto de sódio afeta o crescimento microbiano, 

não somente pela redução da atividade de água, mas também pelas interações 

moleculares e iônicas. 
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o efeito antimicrobiano de soluções salinas concentradas na sobrevivência de 

bactérias não formadoras de esporos em Aa entre 0,90 e 0,75 foi avaliado. Bactérias 

Gram-positivas foram menos sensíveis à baixas Aa, como observado em outros 

estudos: (i) houve um decréscimo de um log em população de Salmonella ssp. Após 

3 dias a Aa = 0,75; (ii) decréscimo de 0,14 10glO UFC.g-l.dia-l a 20 °c e Aa = 0.90 

Aw em salames e redução de 4.40 loglo UFC .g-l.dia-1 da população de E. coZi 

0157:H7 em amido e (iii) redução de 5 ciclos logarítimicos em 7 dias, Aa = 0.91 

para L. monocytogenes cultivada em TSB com extrato de levedura e adicionada de 

cloreto de sódio (CHIRIFE, 1994). 

A estabilidade térmica da termolisina, uma metalloproteinase produzida por 

Bacillus thermoproteolyticus foi aumentada na presença de cloreto de sódio, que 

dependendo da concentração empregada elevou a atividade catalítica, fato que pode 

ser relacionado com a interação eletrostática entre a termolisina e os íons do meio. 

Houve aumento de 13 a 15 vezes na atividade com a adição de 4 M de cloreto de 

sódio a 25°C, pH 7 ((INOUYE; KAZUY A; TONOMURA 1998). 

IV.2. Objetivo 

o objetivo desta parte do trabalho foi determinar a estabilidade térmica da 

GFPuv em soluções de cloreto de sódio em concentrações entre 0,9% (condição 

fisiológica) e 30%, avaliando sua potencialidade como biossensor principalmente de 

tratamentos térmicos por calor úmido (autoclavação de soluções parenterais). 

IV.3. Material e Métodos 

A metodologia de análise de dados, segue descrição da Etapa I para Soluções 

de concentração entre 0,9% e 30% de Cloreto de Sódio, nas temperaturas entre 80°C 

e 95°C. 
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IV.4. Resultados de Discussão 

IV.4.1. Valor de pH 

o valor de pH das soluções tamponadas (10 mM) e água foram determinadas 

a temperatura de 25°C, sendo os valores médios: (i) pH 7,65 (±0,17) em Tris-EDTA 

pH 8,0; (ii) pH 6,08 (±0,60) em fosfato pH 7,0; (iii) pH 4,84 (±0,12) em acetato pH 

5,0 e (iv) pH 5,88 (±0,49) em água para injeção, WFI (Tabela 48). 

A extensão da desnaturação da GFPuv foi expressa em termos do parâmetro 

cinético de tempo de redução decimal, valor D, intervalo de tempo requerido para 

redução de 90% ou um ciclo logarítmico da intensidade de fluorescência inicial da 

GFPuv. A desnaturação da GFPuv em soluções de cloreto de sódio (NaCI), medida 

pela perda de intensidade de fluorescência, foi expressa pelo logaritmo decimal da 

intensidade inicial da GFPuv versus o tempo de exposição à temperatura constante. 

Para estimar o valor D a temperatura de aquecimento e pH constante, a concentração 

inicial de GFPuv foi de cerca de 10,0 /-lg.mL-1 e de 2,00 /-lg.mL-1 para a concentração 

final, o qual corresponde a porção linear da curva de decaimento, (loglO intensidade 

de fluorescência da GFPuv.mL-1 versus tempo de exposição à temperatura 

constante). 

Os valores D obtidos para a GFPuv diluída em água para injeção (water for 

injection, WFI, pH 6-7), acetato (pH 4-5), fosfato (pH 6-7), e Tris EDTA (pH 8) 

exposta às temperaturas de exposição de 80°C, 85°C, 90°C e 95°C, são indicados na 

tabela 48. 
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Tabela 48. Valores D para a GFPuv em soluções de NaCl a 80°C, 85°C, 90 °C e 95 °C. 

pH Valor D (min) 
-

NaCl (%) 3Aa Inicial 24h 80°C 85°C 90°C 95°C 

° 0,99 7,89 8,07 24,88 8,7 5,02 3,82 
0,9 0,99 7,90 7,90 37,04 9,88 6,12 4,81 

~ 5 0,98 7,73 7,79 40 11,61 6,54 4,83 .. 10 0,918 7,63 7,62 49,26 9,73 7,17 5,14 
~ 
"l 15 0,885 7,54 7,54 65,79 14,71 6,75 5,12 , 
'" t: 20 0,845 7,50 7,48 52,63 18,12 6,78 5,26 .. 

25 0,795 7,51 7,49 46,95 15,22 7,96 5,45 
30 0,759 7,48 7,48 33,78 13,3 7,26 5,08 

Média 7,65 7,67 6,94 5,10 
DP 0,17 0,23 0,59 0,23 

NaCI (%) Aa Inicial 24h 80°C 85°C 90°C 95°C .. ° 0,99 6,63 6,47 13,85 4,64 3,46 3,21 
Ió( 

~ 0,9 0,99 6,99 6,72 20,12 8,29 5,42 4,55 
Ô 5 0,98 6,12 6,10 8,26 5,67 3,49 3,19 
:'11 
:J0- 10 0,918 5,86 5,75 5,74 4,34 2,46 5,48 :I.l .., 
9 15 0,885 5,66 5,63 4,75 3,78 2,76 2,44 
:'11 

20 0,845 5,53 5,54 4,21 3,56 2,59 2,3 I., 
:'11 
Q. 

:'11 
25 0,795 5,42 5,46 3,58 3,21 2,43 2,14 

::I 30 0,759 5,30 5,40 3,44 2,91 2,32 2,37 :lJ) 

~ Média 5,94 5,88 
DP 0,60 0,49 

NaCI (%) Aa Inicial 24h 80°C 85°C 90°C 95°C 

° 0,99 7,08 7,05 40,32 9,28 5,52 4,38 
0,9 0,99 6,77 6,81 35,34 10,34 6,15 4,78 

~ 5 0,98 6,33 6,29 21,19 10,39 5,41 4,64 e 10 0,918 6,01 6,01 14,25 9,46 5,55 4,82 :> ... 
::> 15 0,885 5,80 5,81 11,57 8,49 4,87 4,21 .. 
:o: 20 0,845 5,69 5,68 8,79 7,45 5,13 4,14 .. 
'" ::> 25 0,795 5,49 5,45 6,99 6,84 4,5 4,02 Ió( 

30 0,759 5,43 5,38 6,1 6,51 4,49 4,03 
Média 6,08 6,06 5,16 4,38 

DP 0,60 0,61 0,60 0,36 
NaCl (%) Aa Inicial 24h 80°C 85°C 90°C 95°C 

° 0,99 5,05 5,05 4,08 3,12 2,42 2,68 
0,9 0,99 5,00 5,00 3,82 3,44 3,03 3,04 

~ 5 0,98 4,89 4,87 3,72 2,9 2,52 2,11 
S 10 0,918 4,82 4,80 3,47 3,38 2,12 1,83 .. 
:> 15 0,885 4,80 4,78 3,08 2,5 2,51 2,17 .. 
:o: 20 0,845 4,76 4,75 * * 3,32 3,3 i:í 
:J 25 0,795 4,75 4,74 * * * * ~ 

30 0,759 4,71 4,69 * * * * 
Média 4,84 4,83 

DP 0,12 0,13 
aAa = atividade de água; bDP = desvio padrão (p<O,05); (*) não determinado 
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IV.4.2. Perda de Fluorescência da GFPuv ao contato com as soluções de 

NaCl 

A perda de intensidade de fluorescência inicial da GFPuv a temperatura de 

2SoC imediatamente após a diluição nas soluções imediatamente após diluição foi 

dependente da concentração de NaCI e da composição da solução. A perda máxima 

da fluorescência foi observada para a solução com 30% de NaCI em acetato (redução 

de 94,S% na intensidade de fluorescência). Soluções preparadas em Tris-EDTA 

proporcionaram as melhores condições para a estabilidade da GFPuv, com máximo 

decaimento de 2S% na intensidade de fluorescência da em solução com até 30% de 

NaCl. Em WFI ou em tampão fosfato, com até 30% de NaCI, houve um decaimento 

de 70% na intensidade de fluorescência. Estes resultados confirmam que a presença 

de sais em solução pode afetar a estabilidade da GFPuv, alterando tanto a sua 

estrutura quanto a sua propensão à agregação, a qual não foi visível. 

IV.4.3. Estabilidade térmica da GFPuv 

IV.4.3.1. Estabilidade térmica da GFPuv em Tris-EDTA lOmM 

o valor de pH das soluções em Tris-EDTA foi constante (pH = 7,6S±0,17) e 

independente da quantidade de soluto adicionado (até 30% de NaCI, Tabela 48). A 

80°C, a GFPuv apresentou aumento da estabilidade em soluções de NaCI (Figura 

16) com o valor D máximo de 65,79 min em 15% de NaCI, 2,S maior do que na 

solução controle, sem NaCI (D = 24,88 min) e 2 vezes maior do que em solução de 

0,9% de NaCI (D = 37,04 min) e 30% de NaCI (D = 33,78 min). 
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Figura 16. Tempo de Redução Decimal para GFPuv em Tris-EDTA 10 mM a 80°C 

Os valores D da GFPuv em Tris-EDTA com 0,9% de NaCI a 80 °C (D = 

37,04 min) foram similares aos apresentados em tampão fosfato pH 6, 1,8 vezes 

maior do que em água para injeção, WFI e 10 vezes maior do que em acetato com 

valor D = = 3,82 min, à mesma concentração de sal (0,9% NaCI), 

A 85 °C, concentrações superiores a 10% de NaCI proporcionaram 

estabilidade térmica similares (valor D médio = 10,40 min) em relação ao controle 

(D = 8,70 min). A maior estabilidade foi alcançada em concentração de 20% de NaCI 

(D = 8,12 min) (Figura 17). 

c: 

E 

C> 

o 

'" :> 

20 

16 

12 

--+-85C -<>- 90 C 

~~ 
- x ~ ~ X---x 

10 15 20 25 30 

N a C I (%) 

Figura 17. Tempos de Redução Decimal para GFPuv em Tris-EDTA lOmM a 85°C, 

90 °C e 95 °C 
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A 90 °C e 95°C, a estabilidade térmica da GFPuv foi independente da 

concentração de soluto presente em solução, mas relacionada com a temperatura, 

proporcionando valores D900c = 6,94 (± 0,59) min e D950C = 5,10 (± 0,23) min, 

respectivamente para a mesma solução. 

A estabilidade térmica da GFPuv melhorou com a adição de 15-20% de NaCI, 

onde os maiores valores D a 80 °C (65,79 min) decaíram 3,6 vezes a 85°C (18,12 

min). Ao contrário, o valor D médio decaiu 9,5 vezes a 90 °C (media D = 6,94 min) e 

13 vezes a 95 °C (media = 5,10 min), acentuando a dependência a altas temperaturas. 

A 90 °C e 95°C, a GFPuv apresentou a mesma estabilidade térmica do que 

em fosfato e Tris-EDTA, mostrando que a composição do tampão não foi o principal 

fator envolvido com a estabilidade térmica. 

Em análise prévia, a presença de cloreto de sódio em solução aumentou a 

resistência térmica da GFPuv comparada com as mesmas soluções tampão e na 

presença de glicose. As soluções glicofisiológicas proporcionaram os maiores 

valores D em fosfato pH 7 (D90oC = 6,52 min e D950C = 4,93 min), equivalente para 

Tris-EDTA (pH 8) onde D900C = 6,64 min e D95°C = 5,20 min, na mesma solução, 

indicando que a adição de glicose e cloreto de sódio influenciou a termo estabilidade 

da GFPuv favoravelmente. 

IV.4.3.2. Estabilidade térmica da GFPuv em Fosfato lOmM 

Em tampão fosfato a 80 cC, os valores D para a GFP em solução sem adição 

de NaCI (D = 40,32 min) decaíram 14% em 0,9% de NaCI, e duas vezes com 5% de 

NaCI (D = 21 ,19 min). O valor D variou linearmente com o valor de pH das soluções 

de fosfato de acordo com a equação: 

Valor D (min) = 21,578* pH - 113,05; (R2 
= 0,98) 

Nas soluções com 0,9% de NaCI em fosfato (pH 6,77) e Tris-EDTA (pH 

7,90), os valores D a 80°C foram similares, sendo D = 35,34 min e D = 37,04 min, 

respectivamente. 

A 80°C, os valores D variaram exponencialmente com a concentração de 

NaCI, relacionados pela equação (Figura 03): 

Log 10 valor D = -0,0271 * (NaCI, %) + 1,5172; (R2
= 0,95) 
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Esta relação exponencial entre o valor D e a concentração de NaCI mostra 

que para cada intervalo de concentração de NaCI, o valor D aumentará 10 vezes. Por 

exemplo, a adição de 30 % de NaCI (redução na atividade de água de 1,00 para 

0,759) a qual mostra menor quantidade de água disponível na superfície da GFPuv 

induz à agregação de moléculas e a perda da intensidade de fluorescência. 

A 85°C e 90° C, os valores D são relacionados diretamente com a 

concentração de NaCI, pelas equações: 

90°C, 

Log 10 valor D (85°C) = -0,1617 * (NaCI, %) + 11,02; (R2= 0,97) 

Log 10 valor D (90°C) = -0,0523 * (NaCI, , %) + 5,95; (R2= 0,94) 

Para cada aumento de 5% de NaCI, os valores D decaem 10% a 85°C e 5% a 

A 90 DC e 95 DC, os valores D médios determinados foram 5,16 (±0,60) min e 

4,38 (±0,36) min, respectivamente, ambos independentes da concentração de NaCI e 

pH e equivalente aos valores D a 80°C para a faixa de concentração entre 25% (5,41 

min) e 30% (4,12 min) de NaCl. O valor D médio a 90°C para a GFPuv em fosfato, 

pH=6,08(±0,60) foi compatível ao valor D médio = 5,10 (±0,23 min) em Tris-EDTA, 

pH 7,65 (±0,17). 

Em tampão fosfato, pH 6,08 (±0,60), embora o pH diminua com o aumento 

da concentração de NaCI, este sistema tampão favoreceu a estabilidade térmica da 

GFPuv comparada às soluções de WFI, onde os valores D froram reduzidos pela 

metade. 

IV.4.3.3. Estabilidade térmica da GFPuv em água para injeção, WFI 

O valor inicial de pH das soluções preparadas em água para injeção, WFI 

decaíram de pH 6,99 a pH 5,30 com até 30% de NaCI em solução, para um valor 

médio de pH 5,94 (±0,60), o qual se manteve em cerca de pH 5,88 (±0,49) após 24 h 

de armazenamento a 4°C. Variações similares de pH foram observadas em soluções 

fosfato, reforçando o fato que a composição do tampão não é o principal fator 

responsável pelo decaimento do valor de pH com a adição de NaCI em solução. 
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o valor D para a GFPuv a 80°C pode ser considerado linearmente dependente 

do valor de pH pela equação (Figura 18): 

Valor D = 9,6865*pH - 49,52; (R2 = 0,95) 

Através da análise dos coeficientes angulares (8), a dependência das soluções 

de água sobre o pH foi duas vezes menor do que a determinada (8= 21,578) para 

GFPuv em soluções de fosfato com até 30% de NaCl. Os valores D também 

apresentaram decréscimo exponencial com o aumento de até 30% de NaCI em WFI, 

devido a redução do valor de pH das soluções. A influência do pH sobre a resistência 

térmica da GFPuv a 80 DC pode ser representada pela equação: 

log D = 0,47*pH - 1,96; (R2 = 0,997) 
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Figura 18. Valores D para a GFPuv relacionadas com o valor de pH da solução em 

água para injeção, [Valor D = 9,6865*pH - 49,52, R2 = 0,95] e Fosfato 10 mM 

[Valor D = 21,578*pH - 113,05, R2 = 0,98] 

O valor D para a solução controle, sem NaCI (D = 6,31 min) aumentou 3 

vezes com 0,9% de NaCI (D = 20,12 min), e decaiu pela metade com 5% de NaCI (D 

= 8,26 min) e 5 vezes na presença de 25% - 30% de NaCI em WFI (D médio= 3,51 

min), de acordo com a Tabela 48. 
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A 85°C, 90 °C e 95°C, a presença de 0,9% NaCI em WFI favoreceu a 

estabilidade térmica da GFPuv, com valores D de 8,29 min, 5,42 min e 4,55 min, 

respectivamente. Os valores D para a GFPuv em concentrações maiores de 10% de 

NaCI foram similares a solução controle. 

IV.4.3.4. Estabilidade térmica da GFPuv em acetato 10 mM 

Em soluções de acetato, o valor de pH médio de pH 4,84 (± 0,12) foi próximo 

ao pI da GFPuv (entre 4,9-5,1) e reduziu a estabilidade térmica da GFPuv, 

independente da concentração de NaCI ou da temperatura de tratamento. 
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Figura 19. Valores D para GFPuv em Acetato 10mM a 80°C, 85°C, 90°C e 95°C 

Neste caso, a adição de solutos não influenciou na termoestabilidade da 

GFPuv se comparada a GFPuv em solução controle, em todas as temperaturas de 

tratamento avaliadas até 15% de NaCI entre 80°-85°C e até 20% da NaCI entre 90°-

95°C. 

Houve tendência de decaimento dos valores D até a concentração de 15% de 

NaCI (a 80°C, Dcontrole = 4,08 min; D15% = 3,08 min; e a 85°C, Dcontrole = 3,12 min; 

D15% = 2,5 min) (Figura 19). Entretanto, entre 90° e 95°C, o decaimento nos valores 

D de 0,9% NaCI (D = 3,03 e D = 3,04 rnin, respectivamente) a 10% de NaCI (D = 
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2,12 e D = 1,83 min) aumentou para valor médio de D = 3,3 min em até 20% de 

NaCI, correspondendo a atividade de água de Aw = 0,845. 

Os parâmetros cinéticos, valor z e o coeficiente QlO (QlO = 10101z), refletem a 

dependência da desnaturação da GFPuv (como medida do decaimento da intensidade 

de fluorescência) submetida ao aquecimento das soluções de diferentes composições. 

Quanto maior o valor z, mais estável é a GFPuv no sistema. 

IV.4.4. Valor z 

Na faixa de temperatura entre 80°C e 95°C os valores z variaram: (i) z = 

24,63 °C em WFI; (ii) z = 75,76 °C em acetato; (iii) z = 16,03 °C em fosfato e (iv) z 

= 18,66 °C em Tris-EDTA, para o controle, sem NaCI (Tabela 49). 

Na mesma faixa de temperatura e o intervalo de concentração de NaCI entre 

0,9 % e 30% de NaCI, os valores z variaram de: (i) z = 25,32 °C a 6,97 °C para 

soluções em água pra injeção, WFI; (ii) z = 142,86 °C a 109,89 °C em acetato; (iii) z 

= 17,67 °C a 71 ,43 °C em fosfato e (iv) z = 17,45 °C a 18,32 °C em soluções de 

NaCI em Tris-EDTA. 

Considerando o comportamento dos valores z dos sistemas para a GFPuv no 

intervalo de temperatura entre 80°C e 95°C, o sistema de Tris-EDTA foi o menos 

influenciado pela adição de NaCI, com valor z médio de 16,16 (± 1,6) °e não 

variando com a adição de até 30% de NaCl. Sistemas de água para injeção e fosfato 

mostraram influência positiva do NaCI na estabilidade térmica da GFPuv. Os valores 

z foram linearmente dependentes do aumento da concentração de NaCI em WFI e 

fosfato pelas relações:: (i) valor z (OC) = 1,7962 * (NaCI, %) + 24,288, R2 = 0,93 e 

(ii) valor z (0 C) = 1,7028 * (NaCI, %) + 13,535, R2 = 0,95, respectivamente. 
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Tabela 49. Valores z, coeficiente QlO e energia de ativação, Ea, da GFPuv em

sistemas de solução de cloreto de sódio

7

Tris-EDTA 10 mM Agua para Injeção Acetato 10 mM Fosfato 10 mM

NaCI pH8,0 10mM pH5,0 pH7,0

(%) (*) Valor z (*) Valor z Ea (*)
Valor z

Ea (*)
Valor z

Ea QlO Ea QlO QlO QlO
(OC) (OC) (OC) (OC)

° 31,97 18,66 3,44 24,31 24,63 2,55 7,87 75,76 1,36 37,24 16,03 4,21

0,9 34,23 17,45 3,74 25,32 23,58 2,65 4,20 142,86 1,17 33,79 17,67 3,68

5 35,84 16,64 3,99 17,28 34,48 1,95 9,52 62,50 1,45 26,97 22,12 2,83

10 36,77 16,26 4,12 12,15 49,26 1,20 12,30 48,31 1,61 19,58 30,40 2,13

15 43,74 13,64 5,41 11,96 49,75 1,59 5,41 109,89 1,23 18,55 32,05 2,05

20 40,86 14,58 4,85 11,01 54,05 1,53 13,58 43,67 1,69

25 36,81 16,21 4,14 9,40 63,29 1,44 10,72 55,25 1,52

30 32,55 18,32 3,52 6,97 85,47 1,31 8,31 71,43 1,38

(*) Ea, kcal.morI

IV.4.5.Coeficiente QlO

Na faixa de temperatura entre 80°C e 95°C, os coeficientes QlO

determinados foram: (i) QlO = 2,55, QIO = 1,36, QlO = 4,21 e QlO = 3,44 em WFI,

acetato, fosfato e Tris-EDTA, respectivamente nas soluções controle sem adição de

NaCl (Tabela 49).

Com a adição de NaCI, a GFPuv em sistemas de acetato mostrou menos

influencia das condições externas, um sistema estável com QIO variando de 1,36 a

1,23 para o intervalo de até 15% de NaCI.

O sistema de Tris-EDTA proporcionou as melhores condições para a

estabilidade da GFPuv no intervalo de temperatura avaliado, com os coeficientes QIO

variando de 3,44 a 5,41, em solução sem NaCI e 15% de NaCI (Figura 20).
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Figura 20. Valor z (OC) e coeficiente para a GFPuv em sistemas de cloreto de sódio 

diluído Água para Injeção, Fosfato 10mM e Tris-EDTA 10mM no intervalo de 

temperatura entre 80°C e 95°C 

Comparando os valores z, o tampão acetato foi o sistema mais uniforme para 

a GFPuv (QlO < 1,5), bem como os sistemas de WFI em concentrações superiores a 

10% e fosfato em concentrações superiores a 20% de NaCl. Água para Injeção e 

fosfato até 5% e entre 5% e 15% de NaCI respectivamente, proporcionaram 

estabilidade intermediária (1,5 < QlO < 3,5). Sistemas de Tris-EDTA (3,5 < QlO < 

6,0) mostrou que a GFPuv foi menos afetada por influências externas. 

IV.4.6. Energia de Ativação, Ea 

o parâmetro de energia de ativação, Ea, é relacionado com a energia 

intrínseca do sistema e correlacionado com sua estabilidade durante o aquecimento. 

Desta forma, sistemas estáveis têm menor energia do que os sistemas instáveis. 

Conseqüentemente, sistemas que exibem menor energia de ativação são menos 

influenciados pela temperatura, como mostra a tabela 49. Diferenças na cinética da 

energia de ativação da GFPuv resultam das diferentes composições das soluções. 
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A quantidade de água presente em um meio é um parâmetro importante para a 

atividade de enzimas, a qual é melhor quantificada em termos de atividade de água, 

Aa. A água aumenta a flexibilidade interna da enzima e conseqüentemente, sua 

atividade catalítica. Atividade de água é importante para a estabilidade de uma 

proteína, uma vez que é envolvida em uma série de mecanismos de desnaturação 

(PERSSON et al. , 2002). 

Entre 80°C e 95°C, a estabilidade térmica da GFPuv foi maior em acetato 

devido a agregação das moléculas, promovida pelo valor de pH próximo ao pI. Em 

pH 5, o acetato de sódio está totalmente dissociado, e os íons competem por 

moléculas de água, as quais têm interação preferencial com os íons da solução, 

promovendo a agregação da GFPuv. Em acetato, a agregação influenciou a 

estabilidade térmica da GFPuv, com a menor energia intrínseca para a transformação 

espontânea, independente da temperatura e da concentração de NaCI em solução. 

A inativação térmica de polifenoloxidase em abacaxi, quando aquecida a 

temperaturas entre 70°C e 90°C, com valores D variando de 91,3 min e 11,4 min, 

corresponderam a valor z de 21 ,5 °C e Ea (kJ/mol) = 82,8 kJ (1 caloria = 4,18 J; ou 

19,81 Kcal.mor l
) (CHUTINTRASRI; NOOMHORM, 2006). A GFPuv apresentou 

maior estabilidade do que a polifenoloxidase nos sistemas compostos por água (>5% 

NaCI), fosfato (> 10% NaCl) e acetato (até 10 % NaCI). 

A energia de ativação da termolisina aumentou até 30 e 33 kcal. mor! com a 

adição de 0,5 a 1,5 M de NaCI (5% a 15% NaCI), decaindo a 15 Kcal.mor l
, na 

presença de 4 M de NaCI (25% de NaCI). Neste estudo, a energia de ativação da 

GFPuv decaiu na presença de até 30% de NaCI nos sistemas de água para injeção, 

acetato e fosfato. Entretanto, para a GFPuv em sistema de Tris-EDTA com 30% de 

NaCI, a energia de ativação (Ea = 31.97 kcal. mor l
) foi próxima ao valor 

determinado para a proteína na solução controle, sem adição de NaCI (Ea = 32,55 

kcal. mor\ sendo o comportamento similar ao observado para a termolisina no 

intervalo entre O M e 4 M de NaCI, pH 7 (INOUYE; KAZUYA; TONOMURA 

1998). 

A estabilidade de transglutaminases (TGases) na presença de sais neutros (pH 

próximo a 7) mostrou que a presença de cloreto de sódio potencializa a atividade de 

TGases, a qual ocorreu instantaneamente e reversivelmente, sugerindo pequenas 
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variações conformacionais na estrutura da TGase (NOZA W A; MAMEGOSHI;SEKI, 

1999). A GFPuv não apresentou recuperação da intensidade de fluorescência em 

todas as condições estudadas. 

A solubilidade de lisozima em soluções aquosas de cloreto de sódio (pH 4,5 e 

7,0), em solução de acetato de sódio (pH 8,3) e em solução aquosa de cloreto de 

magnésio (pH 4,1), foi observada e relacionada com a solvatação preferencial da 

proteína em solução aquosa (SHULGIN; RUCKENSTEIN, 2005). 
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Figura 21. Energia de Ativação (kcal/mol) para a GFPuv em sistemas de Água para 

Injeção, Fosfato 10mM e Tris-EDTA 10mM no intervalo de temperatura entre 80°C 

e 95°C 

Considerando os sistemas onde a estabilidade térmica da GFPuv foi avaliada, 

a energia de ativação (Ea) variou (Tabela 49, Figura 21): 

(i) em água para injeção, WFI, a Ea = 24,31 kcal.mor I para GFPuv na 

solução controle (WFI), aumentou para Ea = 25,32 kcal.mor I com 0,9% de cloreto de 

sódio, decaindo até Ea = 6,97 kcal.mor I com 30% NaCI; 

(ii) Em acetato (pH 5), o menor valor Ea de 4,20 kcal.mor I foi observado 

para a GFPuv em soluções de 0,9% de NaCI, menores do que Ea = 7,87 kcal.mor I 
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para a solução controle, aumentando para 12,30 kcal.mor1 em solução de 10% de 

NaCl. 

(iii) Em fosfato (pH 7), a energia de ativação decresceu de 33,79 kcal.mor 

a 8,31 kcal.mor1 para solução de NaCI em concentração entre 0,9% e 30%, 

mostrando que a adição de 30% de NaCI em solução reduziu a energia de ativação 

em até 4,5 vezes comparada a solução controle, Ea = 37,24 kcal.mor1
• 

(iv) Em Tris-EDTA, a energia intrínseca e variação na estabilidade da 

GFPuv foi maior do que em WFI, com Ea = 31 ,97 kcal.mor I (controle), aumentando 

para Ea = 34,23 kcal.mor I alcançando um valor máximo de Ea = 43,74 kcal.mor I a 

15% de NaCI, equivalente a GFPuv em solução de 5% de glicose (Ea = 43,81 

kcal.mor1
) obtidos em estudos na análise de glicose (VESSONI PENNA, 2006), 

decaindo para Ea = 32,55 kcal.mor I (30% de NaCI), ao intervalo entre 0,9% e 30% 

NaCl. 

Os valores D foram dependentes do pH das soluções sendo: D em acetato < D 

em WFI < D em fosfato < D em Tris-EDTA e a concentração de NaCl. 

Entre 80 DC e 95 DC, a quantidade de energia de ativação que desestabiliza a 

molécula foi dependente do valor de pH do tampão: Ea acetato < Ea fosfato < Ea WFI 

< Ea Tris-EDT A. Em pH entre 7 e 8, a GFPuv está na sua conformação nativa e, 

nestes sistemas o desdobramento requer maior energia do que a energia requerida 

para os sistemas de água para injeção. 

Soluções de NaCI preparadas em fosfato e em WFI exibiram variações 

similares no valor de pH, mas estes sistemas influenciaram a estabilidade térmica da 

GFPuv de maneiras diferentes. 

Em acetato, a GFPuv tendeu à agregação, o valor de pH foi próximo ao ponto 

isoelétrico, pI, da proteína, entre 4,9 e 5,1. A agregação promove um aumento da 

estabilidade térmica da proteína neste sistema. 

A presença de cloreto de sódio associado aos íons dos sistemas tampão 

proporcionou influência positiva sobre a estabilidade da molécula nos sistemas e 

temperaturas avaliadas. 
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IV.5. Conclusões Parciais 

Cloreto de sódio associado aos sistemas tampões proporcionaram influência 

positiva na estabilidade da GFPuv, considerando o intervalo de temperatura avaliado. 

Em soluções preparadas em Tris-EDTA, a estabilidade térmica da GFPuv 

melhorou com a adição de 15-20% de NaCI, onde os maiores valores D a 80°C 

(65,79 min) decaíram 3,6 vezes a 85°C (18,12 min). Ao contrário, o valor D médio 

decaiu 9,5 vezes a 90°C (média D = 6,94 min) e 13 vezes a 95°C (média = 5,10 

min), acentuando a dependência a altas temperaturas. 

Soluções de NaCI preparadas em fosfato e em WFI exibiram variações 

similares no valor de pH, mas estes sistemas influenciaram a estabilidade térmica da 

GFPuv de maneiras diferentes. 

Em acetato, a GFPuv tendeu à agregação, o valor de pH foi próximo ao ponto 

isoelétrico, pI, da proteína, entre 4,9 e 5,1. Houve tendência de decaimento dos 

valores D até a concentração de 15% de NaCI (a 80°C, Dcontrole = 4,08 min; D15% = 

3,08 min; e a 85°C, Dcontrole = 3,12 min; D15%= 2,5 min). 

A presença de cloreto de sódio associado aos íons dos sistemas tampão 

proporcionou influência positiva sobre a estabilidade da molécula nos sistemas e 

temperaturas avaliadas. 

A alta estabilidade térmica da GFPuv confIrmou seu potencial uso como 

indicador biológico e eficiente marcador em sistemas com até 30% de NaCI em 

solução, dependente da temperatura de processamento como observado pelos valores 

z, QlO e energia de ativação destes sistemas. 
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Etapa V 

Aplicação da GFPuv como Potencial Indicador Biológico em Processos de 

Esterilização por Óxido de Etileno 
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V.L Introdução 

° óxido de etileno, EtO, tem sido freqüentemente utilizado como gás 

esterilizante no processo de esterilização a baixa temperatura, no processamento da 

esterilização de produtos médico-hospitalares termosensíveis. Produto tóxico, na 

forma de gás, promove a alquilação de proteínas, do DNA e RNA do microrganismo, 

impedindo sua reprodução, prevenindo o metabolismo celular normal e a replicação 

microbiana (ISO 11135, 1994, BRASIL, 1999). 

Oxigenadores de Membrana, Cânulas e Tubos de PVC são utilizados em 

perfusões com circulação extracorpórea e em cirurgias cardíacas, possibilitando a 

circulação sanguínea com trocas gasosas. Estes itens são manufaturados em sala 

limpa classe 100.000, embalados individualmente e esterilizados por EtO, utilizando

se esporos de Bacillus atrophaeus, denominado anteriormente, B. subtilis var 

niger.(BURKE et al., 2004) como indicadores biológicos (ISO 11135, 1994, 

BRASIL, 1999). 

V.2. Objetivo 

Esta etapa do projeto avaliou a estabilidade da GFPuv frente ao agente 

esterilizante químico, EtO, para ser utilizada como potencial indicador biológico em 

processos a temperatura inferior a 100°C e na presença de umidade. 

V.3. Material e Métodos 

V.3.L Processo de Esterilização 

A esterilização por óxido de etileno, EtO (470 ± 30 mg/l) foi realizada em 

auto clave de dimensões internas de 1,4 m x 4,2 m x 2,0 m - volume útil = 11,76 m3
, 

(Anton PfafLtda, São Paulo, SP, Brasil), instalada na empresa Edwards Lifesciences 

Comércio e Indústria de Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda., utilizando-se mistura de 

10% de EtO e 90% de CO2. 
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Os ciclos de esterilização foram de 2 horas (ciclo curto), 4 horas (ciclo 

médio) e 8 horas (ciclo longo) de exposição ao EtO. 

Cada ciclo compreendeu cinco fases distintas conforme descrito (Tabela 50): 

a) etapa 01: elevação da temperatura de tratamento, a 50 (± 5) cC; 

b) etapa 02: evacuação inicial (6 (± 2) kPa, por tempo inferior a 60 minutos), 

o que fornece melhor condição de umidificação e aquecimento; 

c) etapa 03: umidificação, realizada a 12 (± 2) kPa, por tempo dependente do 

volume de carga; 

d) etapa 04: injeção de gás a pressão de 285 (± 10) kPa e tempo de injeção de 

30 minutos; 

e) etapa 05: exposição ao gás, dependente da quantidade e carga do material, 

feita sob pressão e umidade, 

f) etapa 06: aeração com ciclos alternados de reevacuação (6 (± 2) kPa) e 

injeção de ar (80 (± 4) kPa). Período necessário para que o resíduo de óxido de 

etileno seja reduzido a níveis que não represente danos à saúde dos usuários dos 

artigos esterilizados. 
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Tabela 50. Parâmetros dos ciclos de esterilização realizados.
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ETAPAS FAIXA DE
PARÂMETROS DO CICLO

CONTROLEDO CICLO

Temperatura da Câmara 50°C 45°C à 55°C

Pressão de
6kPa 4 a 8 kPa

Evacuação Evacuação

Inicial Tempo de Menor que
N/A

Evacuação 61 minutos

Pressão 12kPa 10 a 14 kPa
Umidificação/

60 Mínde
Estática Tempo

minutos 60 minutos

Injeção Pressão 285 kPa 275 a295 kPa

de Gás Tempo 30 minutos 20 - 60 minutos

Pressão 285 kPa 275 a 295 kPa
Exposição

Tempo de 120 mino 240 min 480 min 120 a 490
Ao Gás

exposição (2 h) (4 h) (8 h) minutos

la a 5
Lavagem 6kPa 4 a 8 kPa

Reevacuação
com ar

Injeção de Ar 80kPa 76 a 84 kPa

V.3.2. Proteína Verde Fluorescente recombinante, GFPuv

Alíquotas de 1 mL de GFPuv (concentração de 5Jlg de GFPuv/mL) diluída

em solução de tris-EDTA pH 8,0, foram liofilizadas (FTS Systems, Stone Ridge,

NY, Estados Unidos) em frascos com tampa de rosca e septo de papel grau cirúrgico

que permitisse o contato do gás EtO com a proteína contida no interior.

Na esterilização dos Oxigenadores de Membrana (ciclo curto) e Tubos PVC

(ciclos longo e médio), a GFPuv liofilizada foi acondicionada em embalagens Tyvek,

e dispostas na posição superior das embalagens (Figura 22).



Tese de Doutorado - Marina Ishii 144 

Figura 22. Sequência de acondicionamento dos Indicadores Biológicos. Proteína 

GFPuv liofilizada e armazenada na parte superior das caixas. 

Na esterilização das cânulas de perfusão (ciclo curto) a GFPuv liofilizada foi 

inserida no interior de cânulas de perfusão e submetida a tratamento por óxido de 

etileno por período de 2 horas (Figura 23). 

Figura 23. Disposição da GFPuv no interior das cânulas de perfusão: (A) GFPuv 

liofilizada; (B) Cânula com GFPuv inserida; (C) Cânula com frasco contendo GFPuv 

embalados para esterilização por ETO. 

A intensidade de fluorescência remanescente da GFPuv após o processo, foi 

convertida em concentração, determinada pela curva padrão (Figura 24): 

(1) = 134,64 + 103,61 * (/lg GFPuv / mL); R2
= 0,98, 
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Figura 24. Curva padrão da concentração de GFPuv (mg/mL) em função da 

intensidade de fluorescência (Àexc = 394 nm e Àem = 509 nm) 

V.3.3. Esporos de Bacillus atrophaeus 

Foram utilizados esporos de Bacillus atrophaeus (denominado anteriormente 

Bacillus subtilis var niger, ATCC 9372), como indicadores biológicos (IB) do 

processo, sendo introduzidos junto ao produto e no interior das caixas de papelão. O 

"produto inoculado" foi acondicionado na carga de esterilização e processado. Após 

o processamento, os IBs foram retirados e inoculados em meio de cultivo "Soybean 

Casein Digest Medium" (TSB), incubados a temperatura de 30° - 35°C por sete dias. 
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V.3.4. Disposição dos Indicadores Biológicos 
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Cada caixa contendo os itens a serem esterilizados foi disposta em pallets de 

configuração variada de acordo com o produto a ser esterilizado. A carga total da 

auto clave compreendeu 3 pallets completos, sendo os esporos de Bacillus atrophaeus 

e a GFPuv distribuídos no interior dos pallets de acordo com a Figura 25. 

o 

PALLET 3 

(0 

PALLET 1 

SAíDA DA 
CÂMARA 

Figura 25. Disposição das amostras de GFPuv e esporos de B.atrophaeus dentro dos 

pallets e no interior da autoclave (NOGAROTO; VESSONI PENNA, 2006). 

Após exposição ao gás, os produtos permaneceram em sala climatizada (40 o 

± 5°C) com aeração forçada, até a dissipação do gás óxido de etileno (EtO) e 

resíduos etilenocloridrina (EtC) e etilenoglicol (EtG) aos limites aceitáveis pela 

legislação. 

Após determinação da quantidade de resíduos no produtos por cromatografia 

gasosa (cromatógrafo HP, modelo HP6890, Hewlett-Packard, Wilmington, DE, 

Estados Unidos) (dados não descritos), os indicadores biológicos foram retirados e 

avaliados. 
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V.4. Resultados e Discussão 

Embora houvesse circulação interna para homogeneização do gás e da 

umidade no interior da câmara, a concentração remanescente de GFPuv indicou áreas 

distintas, com ação mais intensa do gás na parte central da autoclave, correspondente 

ao pallet 2 (Tabela 51). 
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Figura 26. Perda da Intensidade de Fluorescência da GFPuv das amostras 

expostas à esterilização por óxido de etileno. 

Houve variação da intensidade de fluorescência da GFPuv dentro de um 

mesmo pallet devido possivelmente à distribuição não homogênea do gás na parte 

inferior, correspondente aos pares de posições (1 e 2); (7 e 8); e (12 e 13), na parte 

central correspondente as posições 4, 9 e 15 e na parte superior dos pallets, 

correspondentes aos pares (5 e 6) , (10 e 11) e (16 e 17). 



Tabela 51. Intensidade de Fluorescência remanescente da GFPuv após 2, 4 e 8 horas de exposição ao EtO 

Concentração 2 horas 4 horas 8 horas 
Inicial Concentração Perda Concentração Perda Concentração Perda 

1 5,44 5,26 3,41 4,45 18,23 4,39 19,45 
2 5,44 5,17 5,08 4,20 22,87 4,56 16,34 

....c 3 5,44 5,20 4,51 4,62 15,26 4,07 25,32 - 4 5,44 5,48 -0,54 4,57 16,05 4,06 25,48 ~ --; 5 5,44 5,05 7,33 4,66 14,38 4,04 25,78 o.. 
6 5,44 5,59 -2,53 4,48 17,79 3,88 28,74 

média 2,88 17,43 23,52 

7 5,44 5,22 4,19 4,57 16,09 4,24 22,12 
8 5,44 5,46 -0,15 4,49 17,53 4,19 23,02 

N 
9 5,44 5,03 7,72 4,57 16,09 4,46 18,04 -~ 10 5,44 4,89 10,19 3,90 28,34 4,23 22,29 -; 

o.. 11 5,44 5,02 7,81 3,83 29,62 3,98 26,98 
média 5,95 21,53 22,49 

12 5,44 5,06 7,22 4,38 19,62 4,34 20,28 
13 5,44 5,15 5,41 4,07 25,26 4,34 20,30 

!") 14 5,44 5,85 -7,33 4,97 8,69 4,30 21,06 - 15 5,44 5,11 6,29 4,83 11,39 3,85 29,41 ~ --~ 16 5,44 5,52 -1 ,40 4,45 18,25 4,09 24,90 o.. 
17 5,44 5,44 0,17 4,13 24,19 3,96 27,38 

média 1,73 17,90 23,89 
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No ciclo de 2 horas de exposição do Oxigenador de Membrana ao gás, a 

perda da concentração de GFPuv variou de 0,17% para o ponto 17 até 10, 19% para o 

ponto 10. O tempo de exposição ao gás de 2 horas, não afetou a concentração da 

proteína nos pontos 4,6,8, 14 e 16, que não apresentaram perda de fluorescência. 

O ciclo de 4 horas de exposição dos tubos de PVC ao gás proporcionou queda 

na concentração de GFPuv em todos os pontos monitorados dentro da auto clave, 

variando de 8,69% a 29,62%, respectivamente nos pontos 14 e 11 da autoclave. 

Após 8 horas de exposição dos tubos de PVC ao gás houve queda semelhante 

na concentração de GFPuv comparada ao ciclo de 4 horas, indicando a estabilidade 

da proteína frente ao agente químico. As perdas de concentração da GFPuv variaram 

de 16,34% a 29,41% nos pontos 2 e 15, respectivamente. 

Maior redução na concentração de GFPuv ocorreu na parte central da 

autoclave (panet 2), correspondendo aos pontos 10 e 11, posicionados na parte 

superior, onde se encontra a ventilação da câmara, para homogeneização do gás. Isto 

ocorre porque o gás tende a não permanecer depositado na parte inferior, e sim se 

expandir para a parte superior da autoclave. 

Quanto maior o tempo de exposição da carga ao gás, mais homogênea foi a 

redução na concentração de GFPuv, devido ao tempo de contato e estabilização das 

condições internas na câmara. 

A ação do gás sobre a GFPuv foi semelhante nos pallets O 1 e 03 que 

correspondem à entrada e saída da câmara, sendo a ação mais intensa no pallet 

central, nos ciclos de 2 e 4 horas. 

O processamento por 2 horas proporcionou a redução média de concentração 

de GFPuv de 2,88% e de 1,73% nos pallets 01 e 03 respectivamente e de 5,95% no 

pallet 2. No período de 4 horas de exposição, a perda média de concentração de 

GFPuv foi de 17,43% e de 17,90% nos pallets 01 e 03 e de 21 ,53% no pallet 02. 

Quando o sistema foi exposto por 8 horas, ocorreu homogeneização das 

condições internas na câmara, apresentando perda igual para os três segmentos da 

auto clave, sendo as perdas médias de 23,52%, 22,49% e de 23,89% nos pallets 01 , 

02 e 03, respectivamente. 
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Tabela 52. Concentração de GFPuv após 2 horas de exposição ao EtO 

Concentração 2 horas 
Inicial Concentração Perda 

1 2,29 0,97 57,8 

.... 2 2,29 0,52 77,3 - 3 2,29 1,59 30,6 Gol -'a 4 2,29 1,27 44,6 
Q., 

5 2,29 0,72 68,3 
6 2,29 0,95 58,5 
7 2,29 0,95 58,5 

N 8 2,29 0,90 60,6 -Gol 9 2,29 0,95 58,2 --eo: 10 2,29 0,60 73,7 Q., 

11 2,29 0,62 72,8 
12 2,29 0,51 77,9 

~ 
13 2,29 0,96 58,0 - 14 2,29 0,45 80,4 Gol -- 15 2,29 1,11 51,5 eo: 

Q., 
16 2,29 0,90 60,8 
17 2,29 0,57 75,0 

o processamento de cânulas de perfusão por óxido de etileno por período de 

2 horas (Tabela 52) indicou que a penetração do gás na embalagem e no material foi 

eficiente, ocasionando redução entre 30,6 % e 80,4% nos pontos da câmara 

avaliados. Os pontos de menor penetração do gás corresponderam aos pontos 3 e 4, 

pallet 01 (próximo à saída da câmara) e ao ponto 15, pallet 3 (próximo à entrada da 

câmara). Esta diferença na penetração do gás indicou melhor atuação do gás na 

câmara no palIet 2, posição intermediária, a qual se encontra entre os dois pontos de 

entrada do gás na parte inferior da câmara (Tabela 52, Figura 26). 
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v.s. Conclusões Parciais 

A GFPuv liofilizada confirmou sua potencialidade como indicador biológico 

da penetração do gás óxido de etileno e sua distribuição durante o processamento de 

artigos médico-hospitalares termolábeis, indicando diferenças de atuação do gás no 

interior da câmara e sobre o material, quando utilizada a metade da concentração 

(2,29 llg/rnL) aplicada em oxigenadores de membrana e tubos de PVC (5,44 llg/rnL). 

A câmara esterilizadora avaliada apresentou distribuição de calor no seu 

interior adequada ao processo, e que combinada com os demais parâmetros de 

umidificação, concentração do gás e tempo de exposição proporcionou desempenho 

satisfatório da esterilização. 
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Etapa VI 

Aplicação da GFPuv como Indicador Biológico em Processos de Esterilização 

por Calor Úmido 
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VI.I. Introdução 

Soluções Parenterais de Grande Volume, SPGV, são submetidas a 

autoclavação em temperaturas dependentes do tipo de frasco em que são envasadas. 

Nas operações de esterilização terminal, SPGV envasadas em embalagens de 

poli etileno são termicamente processadas a temperaturas inferiores a 110°C e, 

quando envasadas em embalagem de polipropileno podem ser submetidas às 

temperaturas superiores, geralmente 121°C (VESSONI PENNA et aI., 2002). Outras 

relações tempo-temperatura podem ser estabelecidas desde que sejam demonstrados 

estudos adequados e reprodutivos do nível de letalidade, quando operações de rotina 

são definidas. 

VI. I. I. Validação de Processo de Autoclavação de Soluções Parenterais 

O processo de esterilização, parte integrante de programa de controle de 

infecção, deve ser avaliado antes, durante e após a execução do mesmo. Normas e 

regulamentos (ISO 11134, 1995) são estabelecidos para definir as exigências 

necessárias para validação e monitoramento das etapas que envolvem o processo de 

esterilização, dos quais aqueles mais comumente utilizados são: calor úmido 

saturado, óxido de etileno e radiação ionizante. Baseando-se nestas normas, guias são 

elaboradas para os fabricantes de artigos médico-hospitalares para assegurar o 

sucesso da validação do processo de esterilização. 

Uma das vantagens da validação do processo de esterilização é a elevada 

exigência no monitoramento das diferentes etapas da qualificação do processo 

térmico. O histórico documentado do controle validado do processo de esterilização 

justifica a possível aplicação dos procedimentos de liberação paramétrica em relação 

aos indicadores biológicos convencionais indispensáveis para assegurar o nível de 

esterilidade dos materiais processados. Desta forma, a liberação destes materiais 

basear-se-ia nos registros do controle fisico de validação do processo de esterilização 

em preferência ou substituição aos indicadores biológicos e químicos utilizados para 

assegurar o nível de esterilidade e o máximo patamar de temperatura atingido. 

(SCHNEIDER et aI., 2003). 
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VI.l.2. Validação versus Qualificação 

Os termos validação e qualificação não são idênticos. Equipamentos são 

qualificados e processos validados. A qualificação garante que a autoclave apresente 

capacidade operacional que assegure o nível de esterilidade de 10.6 para as condições 

estabelecidas, respeitando o produto a ser submetido à esterilização. A validação de 

um ciclo de esterilização para atingir ao nível de segurança de esterilidade de 10-6 na 

inativação da biocarga de um produto, para uma determinada configuração de carga 

pré-estabelecida é realizada por análise dos parâmetros fisicos registrados (tempo, 

temperatura e pressão) e da eficácia microbiológica por intermédio do uso dos 

indicadores biológicos. 

O monitoramento de rotina deve manter os padrões de garantia de esterilidade 

nas condições validadas. 

Como recomendado pelo Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), a 

qualificação-validação de um processo de esterilização por calor úmido envolve: (a) 

a qualificação da autoclave verificando a operacionalidade da mesma; (b) a validação 

do processo por estabelecimento da efetividade e reprodutibilidade do ciclo em 

relação ao produto e configuração da carga e, ( c) avaliação de possíveis alterações 

que possam ocorrer no produto durante o processo de esterilização. 

O histórico destes dados certificaria a liberação paramétrica do produto, 

independentemente da avaliação do indicador biológico. 

O FDA define validação como "evidência estabelecida e documentada a qual 

proporciona nível de garantia da consistência operacional do processo atribuído na 

produção de produto com especificações e qualidades definidas". 

De acordo com a RDC 210 de 04 de Agosto de 2003, a validação é "um ato 

documentado o qual atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, 

material, operação ou sistema garante os resultados esperados. A validação é um 

procedimento complementar às Boas Práticas para a Fabricação de 

Medicamentos ". 

Um estudo de validação é baseado em monitoramento mais intensivo e 

detalhado em relação aquele realizado na rotina, de forma a garantir que todas as 
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etapas de produção são confiáveis e que atendem aos critérios de qualidade definidos 

pela legislação vigente (ISO 11134, 1994). 

Para soluções parenterais submetidas a autoclavação por vapor úmido, a 

solução envasada deve apresentar baixa carga (biocarga) microbiana em células 

vegetativas « 10 UFCIlOO mL) e ausência de endotoxinas ou pirogênios « 0,25 

EU/mL). É importante ressaltar que os ambientes da preparação, do envase e do 

fechamento sejam de elevada qualidade de assepsia, minimizando o risco de 

contaminação cruzada do produto, auxiliando a garantir o sucesso da esterilização. A 

solução envasada em seu recipiente selado é então submetida à esterilização por 

calor úmido, para atingir nível de esterilidade (SAL) de 10-6 quanto ao indicador 

biológico escolhido (USP 28, ISO 11134, 1994). 

O princípio básico da garantia de qualidade tem como objetivo a produção de 

soluções que estejam em conformidade com o uso pretendido. A validação de 

processo é um elemento chave para garantir a qualidade do produto final. 

A validação deve compreender as etapas de Qualificação de Instalação, 

Qualificação Operacional e Qualificação de Processo. 

A Qualificação de Instalação envolve a qualificação dos equipamentos e 

instrumentos que tomam a auto clave operacionável. Um programa de qualificação da 

autoclave deve ser estabelecido para demonstrar que o equipamento é capaz de ser 

operado rotineiramente, nos padrões especificados. Dependendo do tipo de 

equipamento e seu histórico de utilização, a qualificação deve ser repetida 

periodicamente. 

A Qualificação Operacional refere-se a uma certificação da operacionalização 

do equipamento conforme as especificações do fabricante e quanto às condições de 

operações aplicadas ao produto específico. Estas condições referem-se à distribuição 

de calor na câmara vazia e da pressão na câmara interna além do controle das 

variáveis do processo. Inclui ainda procedimentos operacionais escritos e 

treinamento de pessoal. O objetivo é avaliar se o equipamento e sistema estão 

prontos para operar o produto. 
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A Qualificação de Performance / Validação de Processo ocorre após a 

instalação e operação estarem qualificadas. O equipamento ou sistema é testado com 

o produto para determinar se o processo é efetivo e reprodutível, atendendo as 

especificações e os requisitos de qualidade estabelecidos para o produto. 

Os parâmetros fisicos de cada ciclo (variação de temperatura durante a 

exposição do produto às etapas do ciclo de esterilização, quais sejam: aquecimento, 

patamar de temperatura e resfriamento) são documentados e devem estar dentro de 

limites aceitáveis. Pelo fato destes parâmetros fisicos fornecerem a confiabilidade do 

processo, os sistemas de monitoramento devem ser calibrados em relação a padrões 

definidos. 

A validação de um processo de esterilização deve incluir a distribuição de 

temperatura na câmara e a penetração de calor no produto, confirmados pelo controle 

biológico. A configuração da carga avaliada retrata aquela regularmente autoclavada, 

sendo realizada com pelo menos três lotes sucessivos, tendo como resposta a 

uniformidade dos parâmetros analisados em relação ao lote teste, confirmando os 

critérios de aceitação. O procedimento de validação periódica pode servir para 

aperfeiçoar as variáveis do processo (por exemplo, adequação do tempo total de 

autoclavação ao nível de esterilidade estabelecido) e reduzir os custos finais do 

mesmo. 

O estudo de Distribuição de Calor na Câmara mostra se o calor gerado é 

distribuído de forma uniforme e reprodutível em todos os pontos da câmara vazia, 

estabelecendo áreas frias e quentes, que devem ser confirmadas no estudo de 

distribuição de calor da câmara, considerando as configurações de carga máxima e 

mínima. Cada estudo deve empregar no mínimo dez sensores, calibrados (variação 

inferior a ± 0,5 CC), dispostos de forma geométrica de modo a abranger todas as 

áreas verticais e horizontais da câmara. Um dos sensores de temperatura deve estar 

próximo ao sensor de temperatura do registrador da autoclave, acoplado ao programa 

de comando do equipamento. Cada sensor deve ser posicionado em pontos 

geometricamente definidos e fixos, sem entrar em contato direto com produtos ou 

superfícies internas da autoclave. 
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o estudo de Penetração de Calor é realizado para assegurar que a exposição 

ao calor úmido das áreas frias (menor taxa de aquecimento) e quentes (maior taxa de 

aquecimento) na configuração de carga máxima e mínima, resulta na letalidade 

térmica estabelecida. Os sensores de temperatura devem ser inseridos no ponto 

geométrico de cada frasco, os quais podem estar inoculados com o indicador 

biológico (ffi), para o controle biológico. 

VI.1.3. Análise da eficácia do ciclo de esterilização 

A validação por processos térmicos pode ser conduzida pelo método do 

Bioburden ou biocarga, ou pelo método do Overkill ou sobremorte. No método do 

Bioburden, as características da carga microbiana (biocarga) no produto a ser 

esterilizado são conhecidas quanto à população e resistência ao calor úmido, visando 

ajustar o tempo de exposição do produto ao calor, minimizando a degradação do 

mesmo e garantindo nível de esterilidade adequado. No método do Overkill, a 

biocarga não é caracterizada, e considera-se como referência um microrganismo 

(Indicador Biológico, ffi) em concentração populacional maior do que aquela 

presente no produto e, que apresenta resistência ao processo superior àquela inerente 

à biocarga. O controle biológico do processo é realizado através da análise de 

sobrevida do Indicador Biológico. 

Indicadores biológicos convencionais são dispositivos formados por 

carreadores inoculados com esporos bacterianos resistentes ao processo de 

esterilização e proporcionam informação sobre o ciclo de esterilização, quando 

associados aos registros físicos do processo. Dependendo do carreador (ou suporte), 

a penetração ao agente esterilizante e contacto com o microrganismo determina os 

parâmetros de cinética de morte microbiana, como o tempo de redução decimal 

(valores D) e o valor z que mensuram a resistência do ffi ao processo de 

esterilização. 

O ffi pode ser constituído de esporos bacterianos suspensos em solução ou 

impregnados em fita de papel de filtro, ou em material da mesma composição do 

produto a ser esterilizado. O ffi deve ser atestado quanto à população de esporos 

inicialmente viáveis (biocarga) e presentes no carreador assim como sua resistência, 
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aferida em termos de valor D, determinada em relação ao agente esterilizante e às 

condições que definem o processo de esterilização. 

Após o uso de IB convencionais, faz-se necessário um período de incubação 

em média de 24 a 72 horas às condições ideais (carreador imerso em meio de cultivo 

e temperatura apropriados), que estimulam o crescimento de esporos sobreviventes. 

O período de incubação exigido para averiguar a possível sobrevivência de esporos 

no IB após o processo de esterilização limita o emprego de IB na monitoração diária 

dos processos, havendo a tendência por se optar por "liberação paramétrica" do 

material esterilizado em questão. 

Os esporos bacterianos dos gêneros de Clostridium (C. sporogenes) e de 

Bacillus (B. stearothermophilus e B. subtilis), por exemplo, são empregados na 

preparação de indicadores biológicos (IB) utilizados para monitorar e validar 

processos de esterilização por calor úmido, ao qual apresentam resistência superior à 

biocarga (USP 28, 2004). 

Com o intuito da redução do tempo de incubação, foi desenvolvido sistemas 

de indicadores biológicos nos quais se utilizam esporos de Bacillus 

stearothermophilus. Utilizando-se de meio de cultura apropriado, o crescimento de 

esporos de B. stearothermophilus após o processo de esterilização pode ser avaliado 

através da produção da enzima alfa-glucosidase, liberada durante a multiplicação da 

célula germinada (proveniente do esporo ativado), que necessita entre 1 a 3 horas de 

incubação (60°C) para desenvolver coloração fluorescente no meio, registrada por 

lâmpada acoplada à incubadora (3M, Informações técnicas, 

http ://products3 .3m.com/catalog). 

Esporos sobreviventes podem ser igualmente avaliados após incubação e 

desenvolvimento da célula germinada em meio de cultivo contendo corante sensível 

à alteração do valor de pH do meio (3M, Informações técnicas, 

http ://products3 .3m.com/catalog). 

Indicadores químicos e biológicos utilizados para validar e monitorar 

processos de esterilização por vapor úmido são avaliados em relação aos métodos de 

referência de Normas Internacionais (ISO 11138, Partes 1 a 3). 
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Em alternativa aos métodos tradicionais, foi avaliada a resistência ténnica de 

esporos de B. subtilis W 1012, modificado geneticamente de modo a expressar a 

proteína verde fluorescente, para ser empregado como indicador biológico de 

processos ténnicos. A principal vantagem está na leitura imediata da fluorescência 

emitida pela proteína, visualizada com o auxílio de lâmpada UV ou por microscopia 

de fluorescência, com a lâmina a fresco . 

Para se estabelecer um novo conceito de análise, é necessária a avaliação e 

comparação de resultados, com o Indicador Biológico convencional, no caso, esporos 

de B. atrophaeus, anteriormente denominado B. subtilis ATCC 9372 (BURKE et aI., 

2004). 

o valor de FTr (tempo equivalente à temperatura de referência) para assegurar 

o SAL em condições críticas é calculado em relação ao microrganismo escolhido 

para validar biologicamente o sistema de esterilização. 

VI. 2. Objetivos 

Esta parte do trabalho teve por objetivo avaliar a operacionalidade das 

autoclaves, através de parâmetros fisicos, quanto à eficiência microbiológica dos 

ciclos de esterilização para Soluções Parenterais de Grande Volume e, desta fonna, 

detenninar o nível de esterilidade atingido para os processos validados. 

Avaliar o potencial da GFPuv como Indicador Biológico de processos 

ténnicos no monitoramento de ciclos de autoclavação de rotina. 
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VI.3. Material e Métodos 

VI.3.1. Suspensão de Esporos de Bacillus atrophaeus e Bacillus subtilis W 

1012 

A suspensão de esporos dr B. atrophaeus (VESSONI PENNA et aI., 2002) e 

B. subtilis W 1012 (KALTWASSER; WIEGERT; SClillMANN, 2002) foi 

preparada a partir de cultura liofilizada, armazenada a -18°C, reidratadas em 3 mL 

de solução fisiológica 0,9% peptonada 0,1% (SFP). Esta suspensão foi transferida 

para 5 mL de caldo de soja tripticaseína (TSB, Merck, Darmstadt, Alemanha) e 

incubada a 35°C por 24 horas em estufa incubadora para B.O.D. (modelo 347, 

F ANEM, São Paulo, SP, Brasil). Após crescimento, foi realizada a ativação térmica 

dos esporos em banho de água (Fanem, São Paulo, SP, Brasil) a 80°C por 10 mino 

Após resfriamento, a suspensão foi transferida para superficie de meio de ágar Plate 

Count Agar (pCA, Merck, Darmstadt, Alemanha) em garrafa de Roux e incubada a 

37°C/6 dias. A cultura de cada garrafa foi suspensa com auxílio de pérolas de vidro 

e 80 mL de solução 0,02 M de acetato de cálcio (Synth, São Paulo, Brasil) ajustado 

ao valor de pH 9,7 com solução de 0,14% Ca(OH)2 (Synth São Paulo, Brasil) 

saturada. A suspensão foi filtrada através de gaze adaptada a um funil e recebida em 

frasco de vidro contendo pérolas de vidro e barra magnética. 

Para determinação da viabilidade de esporos, 5 mL da suspensão foi ativada 

(80°C/lO min) e homogeneizada sob agitação a 1050 rpml 30 min (FISATON, 

modelo 706, São Paulo, SP, Brasil) Diluições decimais sucessivas em Solução 

Fisiológica 0,9% e semeadura em profundidade em PCA precederam a incubação à 

37°C/ 48 horas. As placas que apresentam de 10 a 300 colônias foram contabilizadas 

(contador de colônias, Mássgerat WMT - modelo BZG24, Alemanha) e a contagem 

de esporos expressa através do logaritmo decimal do número de unidades 

formadoras de colônia [Log lO (UFC)]. Procedeu-se a liofilização dos esporos até o 

momento de uso (liofilizador modelo FTS-SYSTEMS, Stone Ridge, NY, Estados 

Unidos). 
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VI.3.2. Autoclaves 

VI.3.2.1.Validação das Autoclaves 

As validações foram realizadas em duas autoclaves marca TREU, cilíndricas, 

estáticas (dimensão interna: 1,7 x 6,15 m) e horizontais, de capacidade de 17.000 L 

cada uma, instaladas na empresa Aster Produtos Médicos Ltda (Sorocaba, São 

Paulo). O aquecimento e o resfriamento de cada autoclave é realizado por chuveiro 

d'água, com sistema de recirculação de água (bomba de 380 m3/h e pressão de 1.8 

bar) e trocador de calor (150.000 kg/h) da APV, modelo SR98B, com 32 placas e 

área total de troca de 24.22 m2
. A câmara tem capacidade para 6 carrinhos com 4 ou 

5 bandejas dependendo do produto a ser validado. 

A auto clave é ligada a uma caldeira (modelo Tenge 2000, Tenge Industrial 

S.A. , São Paulo, SP) com capacidade de vapor de 4000 kg/h à pressão de 9 bar, a 

qual fornece o vapor e a água de aquecimento e de resfriamento. Os sensores de 

temperatura e pressão são calibrados com periodicidade de 3 meses (Leboc 

Instrumentações, São Paulo, SP), rastreado pelo INMETRO. 

O ciclo operacional da auto clave compreendeu tempo de . aquecimento que 

variou de 10 a 15 min; tempo de processo a 102°C de 60 minutos e resfriamento de 

8 a 10 minutos. 

Programa de validação. Cada autoclave foi validada uma vez por ano e não 

revalidada, sendo as composições das soluções parenterais distintas. Foram 

realizados 3 estudos em anos consecutivos. 

Calibração dos termo pares. Nos estudos de distribuição e penetração de calor 

foram utilizados sensores de temperatura do tipo "T" (cobre-constantan, KA YE 

Instruments, cabo de extensão, bitola 22 A WG, revestimento TeflonlTeflon). 

A calibração dos sensores de temperatura (KA YE) foi realizada antes e após 

o término do ciclo com auxílio de banho térmico a 80°C por 20 minutos, após 

estabilização de todos os termopares a serem utilizados. A diferença máxima entre as 

leituras de cada ponto não excedeu 0.5 °C (BRASIL, 1997). 
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Ciclos de autoclavação. A câmara foi dividida geometricamente em 3 partes 

(cada uma correspondendo a 2 carrinhos) tanto horizontal quanto verticalmente, para 

a disposição dos termopares (Figura 27). Cada ciclo foi realizado em triplicata. 

(A) no interior da câmara 

Carinho Câmara Vazia Carga Máxima Carga Mínima 

19 8-18 
6 18 

17 10 
16 7-17 

5 15 
14 

13 
4 12 6 -16 

11 5-15 
10 

3 9 
8 4-14 

7 3-13 7-17 3-13 
2 6 9-19 9-19 

5 5-15 10 
4 2-12 8-18 2-12 

1 3 4 -14 
2 1 1-11 1-11 6-16 

(B) na superficie das bandejas 

Carga Vazia Máxima Mínima 

1,4,7,10,13,16,19 5, 15, 10 2,12,7,17 5,15, 10 

'" 6,16 ~ ...... 2,12 QJ 
'e 

ª 3,6,9,12,15,18 9, 19 ,6,16 8,18 9,19 
~ 4,14 

2,5,8,11,14,17 1,11,4,1 3,13,8,18 1,117,17 3,13 

Figura 27. Distribuição dos sensores no interior dos autoclaves: (A) no interior da 

câmara (B) nas bandejas. Na carga máxima e mínima em vermelho sensores internos. 
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Câmara vazia. Dezenove termopares foram distribuídos geometricamente de 

modo a compreender toda área interna da autoclave e os sensores fixados com 

auxílio de arame e barbante de forma a não entrar em contato com a parede da 

autoclave. A variação de pressão foi monitorada com sensor interno. 

Cargas mínima e máxima. Nos ciclos com carga foram utilizados 20 

termopares, considerando que os termo pares de 1 a 10 avaliaram a distribuição de 

calor e os termopares de 11 a 20 avaliaram a penetração do calor, configurando 10 

pontos de análise. Os ciclos foram iniciados e a variação de temperatura e pressão 

monitorados. Após alcançar o patamar de 102°C, o ciclo foi mantido por 60 

minutos. 

Indicador Biológico. No controle biológico do processo de esterilização, 

esporos de Bacillus atrophaeus foram inoculados nas SPGV de forma a conter 106 

esporos/rnL de solução. Os frascos inoculados foram posicionados justapostos aos 

termopares dentro da câmara com a carga mínima e máxima e, após a autoclavação, 

removidos e alíquota da solução inoculada em meio de cultura apropriado (TSB) e 

incubado a 35°C por no mínimo 72 horas para verificação de crescimento 

bacteriano. 

Solução Parenteral. Foram avaliados ciclos de esterilização das SPGV de 

Ringer com Lactato (frascos de 500 rnL), Glicose 5% (frascos de 1000 rnL) e Glicose 

10% (frascos de 1000 rnL). 

A capacidade de carga da auto clave variou de acordo com o produto e a 

configuração relacionada na Tabela 52. 

Tabela 52. Configurações de carga na produção industrial 

Volume do Frasco Composição Total de Bandej as Total de Frascos 

100 6 blocos x 5 altura 30 15.540 
125 6 blocos x 5 altura 30 15.400 
250 6 blocos x 5 altura 30 11.700 
500 6 blocos x 5 altura 30 6.540 
1000 6 blocos x 4 altura 24 3.708 
5000_ .. __ 6 blocos x 2 altura 12 480 
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VI.3.2.2. Validação das Autoclaves Quiminox 

A validação fisica da autoclave (capacidade total de 6000 L) instaladas na 

empresa Aster Produtos Médicos Ltda (Sorocaba, São Paulo), foi realizada com a 

câmara vazia, com a carga máxima (1800 frascos de 1000 rnL, com volume total de 

1800 Litros) e a carga mista (2000 frascos de 10rnL, 1000 frascos de 20rnL, 636 

frascos de 125 rnL, 1066 frascos de 250 rnL, 1152 frascos de 500 rnL e 600 frascos 

de 1000rnL, volume total de 1562 Litros). A solução parenteral em teste foi de 

cloreto de sódio 0,9%. 

A validação microbiológica foi realizada com a auto clave com carga máxima 

e com carga mista de acordo com as configurações (Figuras 28 a 30). Para validação 

microbiológica, suspensão de esporos de Bacillus subtilis W 1012 expressando a 

GFPuv foi submetida a tratamento térmico a temperatura de 102°C e submetidos a 

contagem por semeadura em profundidade. 
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N1 N2 N3 N4 

~ ~ 
ITr11 I 

C1 

[Tii14] ~ 
~ 

ITP041 ITPI,I TP201 
I 0 1 

ITI'2oI1 I1fl27 1 @] 

[TP29l l'P21 lrPiil 

ITP2S1 I TP22 1 I TP20 I 
I C4 1 

[rP18] 
lm!J 

ITP181 ITP071 ITPozl ITPO~ 
I Ci l 

ITr121 JID[ 

l!!!!J 

ITfltli I Trrnl 
I QU 

Figura 28. Distribuição de termopares para a validação do equipamento, 

considerando a câmara da autoclave vazia 

A validação microbiológica foi realizada com a carga máxima (figura 29) e a 

carga mista (figura 30). 
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N1 N2 N3 
II TP15 1 

ITP141 I TPoa I 
@] 

TP06 

I TP03 I ITP11 I ITP11 I ~ 
[gJ 

lTP13l [TPo4 [TPo4 

ITP21 I I TP20 I I TP20 I ITP271 
[QJ 

lfP19 I TP22 I I TP22 I 
~ ~ ~ ~ 

ITP291 I TP23 I I TP23 I [K] 

ITP10
1 ITP16 I ITP16 I 1TP09 1 

@] 

fTP26 iTiiõ7l iTiiõ7l 
~ ITP171 

I TP02 I ITP101 @] 

I 

Figura 29. Distribuição de termopares para a validação do equipamento, 

considerando a carga máxima da auto clave 
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N1 N2 N3 N4 
I~ ~ 

1000mL 
!TP11! 

lTPUl !TPõJ 
~ 

500mL 
I TPf1!1 I ITP19 TPza! 

250m L 
!TP24 IW271 

Til29l [1P21 !TMO! 

20rnL 1Ch1L 125 mL 125 mL 

!TPZ~! !TP22 IW201 
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TP2til 

600mL 
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ITP10 
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Figura 30. Distribuição de termopares para a validação do equipamento, 

considerando a carga mista da auto clave 
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VI.3.3. Proteína Verde Fluorescente, GFPuv, em Autoclave de Vaso de 

Bier 

A avaliação da potencialidade da GFPuv como indicador biológico da 

eficácia de tratamentos térmicos foi avaliada em Vaso de Bier (Sercon, São Paulo, 

SP, Brasil) a temperatura de 100°C. Foram preparadas amostras de 5 rnL de cada 

solução de glicose, de concentração variando entre 1,5% e 50% nas diferentes 

soluções-tampão, contendo GFPuv na concentração final de 8,01lg de GFPuv/rnL. 

As amostras foram submetidas a aquecimento em auto clave a temperatura de 

100°C, considerando aquecimento e resfriamento instantâneos. O registro da 

temperatura das amostras pelo tempo de exposição ao calor foi realizado por 

termopares. Após o tratamento, a concentração remanescente de GFPuv foi 

quantificada em fluorímetro e os valores F determinados. 

VI.4. Análise dos resultados (VESSONI PENNA, 1997) 

A destruição térmica de uma população homogênea de microrganismos é 

considerada logarítmica, equivalente à cinética química de uma reação de 1 a ordem. 

O fenômeno de destruição térmica pode ser representado pelo modelo de curva 

linearizada, semi-logarítmica de sobreviventes. A representação gráfica do logaritmo 

decimal de sobreviventes, em relação ao tempo de exposição à temperatura constante 

resulta em curva linearizada decrescente. 

Para o modelo de curva semi-logarítmica de sobreviventes, o tempo 

necessário para a destruição de 90% da população de esporos é o intervalo de tempo 

exigido para a curva percorrer 1 (um) ciclo logarítmico. O valor D ou Tempo de 

Redução Decimal é o intervalo de tempo à temperatura constante de tratamento para 

uma redução de 90% da população microbiana homogênea, inicialmente presente no 

produto. Este valor D depende do tipo de microrganismo, do meio em que se 

encontra e da temperatura de trabalho. Sendo o valor D função da temperatura, o 

parâmetro valor z é definido como a elevação da temperatura necessária para reduzir 

em 90% o tempo do tratamento térmico ou seja quanto menor o valor z, tanto maior 

a variação da velocidade de destruição com a temperatura de exposição. 
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o nível de destruição térmica (n) é o número de ciclos logarítmicos 

reduzidos na população microbiana. Se o nível de destruição térmica corresponder a 

um ciclo reduzido (n=l), então o tempo total de processo (t) é eqüivalente ao tempo 

de redução decimal valor D. Logo, o tempo de processo à temperatura de referência 

(Tr) é um múltiplo do tempo de redução decimal : ÍTr = n * DTr. 

Na determinação dos parâmetros de resistência térmica de microrganismos, 

o tempo de aquecimento e de resfriamento são desprezados, e a temperatura de 

tratamento é mantida constante. Na prática, os tratamentos a temperaturas constantes 

são raros devido à inércia térmica dos materiais. 

Para avaliar o efeito do tratamento em termos de número de ciclos 

reduzidos na população microbiana, as temperaturas variáveis do produto em relação 

ao tempo de processo, o valor FTr ou o tempo equivalente, à temperatura de 

referência deve ser determinado. 

Valor F Tr é o intervalo de tempo de aquecimento necessário, à temperatura 

de referência constante, para se obter o nível de destruição pré-estabelecido. O valor 

FTr é o tempo equivalente, em minutos, à temperatura de referência que o produto 

permaneceria, considerando aquecimento e resfriamento instantâneos. O nível de 

destruição térmica ou letalidade do processo pode ser calculado a partir da 

multiplicação do número de reduções logarítmicas (n) pelo valor D específico à 

temperatura de referência (FTr = n*D). 

A temperatura de referência depende do tratamento térmico empregado, 

assim como do indicador biológico escolhido. 

Para calcular o valor FTr é necessário conhecer a variação da temperatura do 

produto com o tempo de processo. A equação que relaciona o valor F e a variação da 

temperatura do produto com o tempo de processo é dada pela relação: FTr = (10 (T

Tr)/z), onde, a taxa letal (L) é representada por: L = 10 (T-Tr)/z . O valor F Tr representa a 

área sob a curva da relação da taxa letal com o tempo de tratamento. O método mais 

utilizado para estimar a área sob a curva e determinar o valor FTr é aquele proposto 

por P AT ASHNIK, denominado método trapezoidal. Sendo a taxa letal (L) 

adimensional, o produto da sua multiplicação com o tempo de tratamento tem 

unidade de tempo, e é equacionado por: FTr = L (Ll+L2+L3+L4 .. .LCn-1») * .M, onde dt 

é o intervalo de tempo entre duas medidas sucessivas de temperatura. 
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o método trapezoidal de PAr ASHNIK só pode ser utilizado quando o 

intervalo de tempo entre duas leituras sucessivas de temperatura for constante, 

inferior ou igual a dois minutos. Para este método o número de medidas de 

temperatura do tempo de tratamento deverá ser o máximo conseguido, para que o 

valor F seja muito próximo ao real (VESSONl PENNA; MACHOSHVllJ, 1997, 

VESSONl PENNA et aI., 1997,2002). 



Tese de Doutorado - Marina Ishii 171 

VI.5. Resultados e Discussão 

Os valores D para os esporos de B. atrophaeus e B. subtilis W 1012 nas 

soluções parenterais foram determinados para a temperatura de 102 DC (Tabela 53). 

Tabela 53 . Valores DlOO°C determinados para esporos de Bacillus em soluções 

parenterais de diferentes composições. 

Valor D(mio) Solução 
Parenteral B. atrophaeus B. subtilis W (GFP) a 

ATCC 9372 
Água para Inj eção 2,66 1,74 

Glicose 5% 2,36 
Glicose 10% 2,33 
Glicose 25% 1,58 
Glicose 50% 1,91 

Cloreto de Sódio 0,~1o 2,65 3,81 
Cloreto de Sódio 10% 3,90 
Cloreto de Sódio 20% 3,73 

Cloreto de Potássio 10% 3,51 
Cloreto de Potássio 19, 1 % 3,80 

Glicofisiológica 2,40 
Manitol 20% 3, 11 

FUnger 3,00 
FUnger com Lactato 2,74 

a cepa de Bacil/us subtilis W 1012, geneticamente modificada para expressão da GFP, 

gentilmente cedida pelo Dr. Wolfgang Schumann, Universidade de Bayreuth, Bayreuth, Alemanha 
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VI.5.l. Esporos de Bacillus atrophaeus 

Através dos parâmetros fisicos dos ciclos validados, valores F foram 

calculados para cada configuração de carga e utilizados para determinar o nível de 

esterilidade das SPGV submetidas ao tratamento térmico. 

As duas autoclaves TREU validadas apresentaram variação de até 20% no 

tempo total de processo, entre os três ciclos de autodavação de cada carga (mínima 

e máxima) e variação similar para a mesma autoclave em anos consecutivos (2003 e 

2004), confirmando a necessidade de monitoramento contínuo dos ciclos e 

manutenção preventiva do equipamento. 

A Anvisa (BRASIL, 1997, 2003) preconiza a utilização de no mínimo 20 

termopares, sendo 10 destes distribuídos na câmara e outros 10 termopares no 

interior da unidade de carga. Em todos os estudos realizados, houve perda de 

registro em cinco termopares, em média. No entanto, a uniformidade dos tempos de 

processo dos pontos monitorados não descartou as validações realizadas. 

A avaliação da distribuição de calor na câmara vazia à temperatura de 102 

°C, apresentou valores F médios de 67,6 (±5.41) min, 81,85 (± 7,94) min e de 87,31 

(± 9,21) min, para o 1°,2° e 3° ciclos respectivamente, o que correspondeu a uma 

redução de 23 a 30 ciclos logarítmicos de esporos de Bacillus atrophaeus. 

No ano consecutivo, a avaliação da distribuição de calor na câmara vazia da 

mesma auto clave apresentou valores F médios de 83,91 (±5,00) min, 92,99 (± 3,75) 

min e de 103,50 (± 4.49) min, para o 1°, 2° e 3° ciclos respectivamente, o que 

correspondeu a uma redução de 35 a 43 ciclos logarítmicos. 

Duas autoclaves idênticas, com a mesma configuração apresentaram variação 

de 24 %, 30% e 45% nos tempos totais de processo nos três ciclos consecutivos, 

respectivamente, indicando a necessidade de validação de cada equipamento 

individualmente. 
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11 % entre valores F de distribuição e de penetração de calor. Os ciclos foram mais 

longos, comparativamente àqueles processados na TREU 1, pois a temperatura no 

decorrer do tempo de aquecimento demorou para atingir o patamar de 102°C (etapa 

de esterilização), elevando o número de ciclos logarítmicos decaídos do indicador 

biológico entre 28 e 31 na distribuição de calor e entre 32 e 35 na penetração de 

calor na carga, representando processamento até 3 vezes superior ao necessário de 

12 ciclos logarítmicos reduzidos na população do Indicador Biológico. 

Entre as duas autoclaves analisadas, com a carga mínima, observou-se 

variação entre 10% e 20% nos valores F determinados nos casos de distribuição de 

calor. A penetração de calor na carga se mostra fator agravante no processamento de 

soluções parenterais, visto ser a diferença de valores F cerca de 30% maior para a 

TREU2. 

Para a TREU 1, nos ciclos com carga máxima, os valores F na distribuição 

de calor foram 60,28 (±7,81) min, 62,29 (±6.19) min e 68,99 (±5,76) min, e, na 

penetração de calor, foram 67,24 (±5,83) min, 72,13 (±8,16) min e 76,99 (±4,28) 

min, no 1°, 2° e 3° ciclos, respectivamente, correspondendo a variação média de 

valores F de 11,2% entre a distribuição e a penetração de calor na câmara e na carga. 

Na TREU 2, a mesma configuração de carga máxima apresentou aumento 

nos valores F em cerca de 50% no primeiro ciclo, e de 20% a 30%, nos 2° e 3° 

ciclos, em relação à TREU 1, indicando a necessidade de validação individual para 

cada equipamento e não somente a transposição de parâmetros (Tabela 54). 
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Tabela 54. Valores F determinados para os ciclos de esterilização das SPGV de 

Ringer com Lactato, com configuração de carga máxima e o número de ciclos 

logarítmicos reduzidos de esporos de Bacillus atrophaeus 

(A) Autoclave TREU 1, Ringer com lactato 

termopar 1 ° ciclo n 2° ciclo n 3° ciclo n 
1 66,85 23,21 68,60 23,82 75,97 

~ 2 61,35 21,30 67,63 23,48 71,04 
Cl O 3 57,43 19,94 61 ,89 21,49 67,13 

I ....... ,.J 4 78 15 --- 7957 --- 81 00 ---u. '"'"', , , s 3 5 56,06 19,46 61 ,24 21,26 64,86 22,52 
~ CS 6 57,00 19,79 59,33 20,60 67,11 23,30 
E-4 7 56,18 19,51 60,55 21,03 60,61 ---
~ 8 48,85 --- 60,03 20,84 67,58 23,47 

24,67 
23,31 

Cl 9 59,61 20,70 68,58 23,81 67,44 23,42 
10 61,32 21 ,29 65,51 22,74 67,15 23,32 

média 60,28 20,65 65,29 22,12 68,99 23,43 
DP 7,81 1,27 6,19 1,34 5,76 0,63 

mínimo 52,47 19,38 59,10 20,78 63,22 22,80 
máximo 68,09 21,92 71,48 23,46 74,75 24,06 

11 61,37 --- 73,93 25,67 79,74 27,69 

~ 12 61,42 21,33 57,76 --- 71,47 ---
Cl 13 66,79 23,19 72,31 25,11 77,89 27,04 
O 14 65,34 22,69 71,15 24,70 77,85 27,03 I<~ 
c.> O 15 70,52 24,48 89,23 --- 86,31 ---
~~ 16 65,12 22,61 67,86 23,56 72,54 ---
E-4u 

17 78,30 79,14 27,48 76,88 26,69 

~ 
---

18 60,16 20,89 67,42 23,41 72,83 25,29 
~ 19 73,45 72,74 25,26 77,99 27,08 ---

20 69,93 24,28 69,76 24,22 76,37 26,52 
média 67,24 22,78 72,13 24,93 76,99 26,76 

DP 5,83 1,36 8,16 1,30 4,28 0,75 
mínimo 61,41 21,42 63,97 23,62 72,71 26,02 
máximo 73,07 24,14 80,29 26,23 81,27 27,51 
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Tabela 54. Valores F determinados para os ciclos de esterilização das SPGV de 

Ringer com Lactato, com configuração de carga máxima e o número de ciclos 

logarítmicos reduzidos de esporos de Bacillus atrophaeus(continuação) 

(B) Autoclave TREU 2, Ringer com lactato 

termopar 1° ciclo n 2° ciclo n 3° ciclo n 
1 91,13 31,64 81,43 28,28 91,46 31,76 

~ 2 91,02 31,60 81,48 28,29 95,78 
~ 

3 90,64 31,47 79,96 91,77 31,87 O 
1-< ~ 4 89,23 30,98 82,05 28,49 91,42 31,74 
~O 5 83,30 88,50 85,00 
~~ 

6 94,28 32,74 82,98 28,81 89,56 31,l0 =-< 
SU 7 95,37 85,20 29,58 91,24 31,68 
~ 8 93,50 32,46 85,10 29,55 97,68 00. 
~ 

~ 9 89,20 30,97 79,88 91,56 31,79 
10 94,32 32,75 84,20 29,24 92,56 32,14 

média 91,20 31,83 83,08 28,89 91,80 31,72 
DP 3,53 0,73 2,70 0,57 3,38 0,31 

mínimo 87,66 31,10 80,38 28,32 88,42 31,41 
máximo 94,73 32,56 85,78 29,46 95,18 32,04 

11 101,40 35,21 89,74 31,l6 101,96 35,40 
~ 12 81,94 71,95 90,06 
~ 13 110,22 95,93 108,72 37,75 
O 14 101,26 35,16 90,72 31,50 100,71 34,97 1-< ~ 
U-O 15 100,26 34,81 86,99 30,20 100,37 34,85 
~~ 16 101,13 35,12 91,17 31,66 101,98 35,41 ~-< 
~U 17 100,30 34,83 89,87 31,20 100,69 34,96 
Z 18 116,30 90,67 31,48 103,34 35,88 ~ 
~ 19 99,01 34,38 90,08 31,28 100,83 35,01 

20 99,71 34,62 88,70 30,80 100,55 34,91 
média 101,15 34,87 88,58 31,16 100,92 35,46 

DP 8,75 0,31 6,27 0,47 4,56 0,92 
mínimo 92,40 34,57 82,31 30,69 96,36 34,54 
máximo 109,90 35,18 94,85 31,63 105,48 36,38 

--- não determinados devido ao termopar descalibxado ou foxa da média de valores. 

n = número de ciclos logarítmicos reduzidos 

DP = desvio padrão 
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A auto clave TREU 1 no ano consecutivo (Tabela 55), foi validada com 

variação de carga (5% de glicose, frascos de 1000 mL), estabelecendo-se valores F 

de 65,39 (± 2,56) min, 72,92 (± 4,38) min e 82,54 (± 6,06) min, no 10, 20 e 30 ciclos, 

na distribuição de carga e de 74,67 (± 10,20) min, 77,94 (± 6,78) min e 88,66 (± 

8,91) min, no 10, 20 e 30 ciclos, na penetração de carga, o que correspondeu a 

variação de até 15% no valor F entre a distribuição e a penetração de calor e 

diferença de até 13 minutos no tempo total de processo, em relação a carga mínima 

de frascos de solução de Ringer com lactato. 
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Tabela 55. Valores F determinados para os ciclos de esterilização das SPGV de 5% 

de glicose, com configuração de carga mínima e o número de ciclos logarítmicos 

reduzidos (n) de esporos de Bacil/us atrophaeus, para a autoclave TREU 1 

termopar 1° ciclo n 2° ciclo n 3° ciclo n 
1 66,57 28,21 71,16 30,15 78,71 33,35 

~ 2 64,31 27,25 73,46 31,13 80,14 33,96 
~ 3 66,00 27,97 78,80 86,38 36,60 O 
t< ~ 4 63,78 27,03 69,40 29,41 76,42 32,38 
~O 5 66,39 28,13 69,80 29,58 79,89 33,85 
~~ 

6 59,64 77,80 86,24 36,54 ~< 
SU 7 67,73 28,70 65,49 73,40 
~ 8 66,56 28,20 70,31 29,79 75,11 31,83 00 
;...! 

~ 9 64,16 27,19 77,25 32,73 86,02 36,45 
10 68,72 75,74 32,09 103,13 

média 65,39 27,83 72,92 30,70 82,54 34,37 
DP 2,56 0,60 4,38 1,31 8,62 1,92 

mínimo 62,82 27,23 68,54 29,39 73,93 32,45 
máximo 67,95 28,44 77,30 32,01 91,16 36,29 

11 71,50 30,30 71,69 30,38 0,00 

~ 12 71,61 30,34 75,28 31,90 83,58 35,42 
~ 13 85,01 90,31 106,94 
O 14 97,68 77,23 32,72 95,61 40,51 t< ~ 
U-O 15 72,61 30,77 81,83 34,67 91,99 38,98 
~~ 16 75,18 31,86 78,94 33,45 88,90 37,67 ~< 
~U 17 73,91 31,32 86,16 87,49 37,07 
Z 18 72,59 30,76 78,21 33,14 86,58 36,69 ~ 
~ 19 60,75 70,18 78,87 33,42 

20 65,83 27,89 69,56 77,95 
média 74,67 30,46 77,94 32,71 88,66 32,47 

DP 10,20 1,26 6,78 1,46 8,91 13,29 
mínimo 64,46 29,20 71,16 31,25 79,74 19,18 
máximo 84,87 31,72 84,72 34,17 97,57 45,76 

n = número de ciclos logarítmicos reduzidos 

DP = desvio padrão 

Em termos de configuração de carga máxima, a variação dos valores F foi 

em média de 64,85 (± 4,14) min na distribuição de calor e de 72,12 (± 4,87) min na 

penetração de calor para a solução de ringer com lactato, frascos de 500 rnL e de F = 

68,05 (± 2,5) min na distribuição de calor e de F = 72,50 (± 6,6) min na penetração 

de calor para solução de 5% de glicose em frascos de 1000 rnL. Para soluções 

parenterais de composições e volumes distintos, considerando a carga máxima, os 

ciclos de esterilização resultaram em valores F semelhantes. 
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Figura 32. Variação do Valor F e do número de ciclos logarítmicos pelo tempo de 

processo para a carga máxima de Ringer com lactato 

A relação entre valor F acumulado e o número de ciclos logarítmicos 

reduzidos na população do m no decorrer do tempo de processo, permitiu prever a 

esterilidade do produto, avaliar o processo, estabelecer os limites e excessos de 

processamento 

Para SAL de 10-6
, considerando a carga máxima da SPGV de Ringer com 

lactato, o valor F a 102 De equivale a 35 minutos para tempo total de processo de 58 

min (Figura 32). 
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VI.5.2. Esporos de Bacillus subtilis W 1012 

Após processo de autoclavação a temperatura de 102 °C/25 minutos, os 

valores F foram determinados considerando o patamar de temperatura do processo. 

Para a câmara vazia, os valores F variaram de 31 ,6 a 39,6 minutos e na carga 

homogênea (frascos de 1000mL de cloreto de sódio 0,9%) variaram de .17,9 a 45,6 

minutos (Tabela 56). 

Tabela 56. Valores F e ciclos logarítmicos decaídos (n) determinados para cada 

termopar para: (i) câmara vazia e (ii) carga máxima homogênea 

Câmara Vazia Carga Máxima 
Termopar F acumulado n acumulado F acumulado n acumulado 

(minutos) (ciclos) (minutos) (ciclos) 
1 36,2 9,5 45,6 12,0 
2 37,0 9,7 19,8 5,2 
3 36,7 9,7 20,5 5,4 
4 38,0 10 23 ,3 6,1 
5 36,1 9,5 16,6 4,4 
6 37,7 9,9 30,1 7,9 
7 39,2 10,3 26,2 6,9 
8 37,3 9,8 21 ,5 5,6 
9 35,5 9,3 25,0 6,6 
10 36,5 9,6 19,0 5,0 
11 36,3 9,5 22,8 6,0 
12 37,1 9,7 40,5 10,6 
13 34,8 9,1 22,4 5,9 
14 38,4 10,1 23,8 6,2 
15 38,2 10,0 26,5 6,9 
16 31 ,6 8,3 22,4 5,9 
17 39,6 10,4 23 ,7 6,2 
18 39,5 10,4 21 ,3 5,6 
19 36,1 9,5 22,6 5,9 
20 36,6 9,6 26,1 6,8 
21 38,5 10,1 22,2 5,8 
22 37,9 9,9 27,1 7,1 
23 37,3 9,8 21 ,8 5,7 
24 38,0 10,0 20,0 5,3 
25 37,4 9,8 25,3 6,6 
26 37,1 9,7 20,7 5,4 
27 37,3 9,8 17,9 4,7 
28 37,1 9,7 22,6 5,9 
29 37,6 9,9 22,4 5,9 
30 37,5 9,9 27,0 7,1 
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Os Valores F correspondentes à câmara vazia e à configuração de carga 

máxima mostraram-se capazes de reduzir cerca de 10 ciclos logarítmicos de esporos 

do IB Bacillus subtilis W 1012, demonstrando homogeneidade de distribuição de 

calor da autoclave. Para configuração da carga máxima, o valor F variou entre 16,6 e 

45,6 minutos, correspondendo ao intervalo de 4,4 a 12,0 ciclos logarítmicos de 

decaimento do IB . 

A validação da autocIave com carga mista apresentou variação de F de acordo 

com o volume de carga e o volume dos frascos de solução parenteral (tabela 57). 

Tabela 57. Carga Mista. Valores F e ciclos logarítmicos decaídos (n) determinados 

para cada termopar 

Carrinho Carga 
Termopar 

F acumulado n acumulado 
(Frascos) (minutos) (ciclos) 

3 27,1 7,1 
8 18,6 4,9 

1000mL 11 20,5 5,4 
13 23,9 6,3 
14 21,1 5,5 
4 28,5 7,5 

2 500mL 
6 27,9 7,3 
19 26,9 7, 1 
28 26,0 6,8 
21 33,8 8,9 
24 35,6 9,3 

3 250mL 27 32,1 8,4 
29 35,4 9,3 
30 35,7 9,4 

4 10 - 20 mL 
22 44,9 11,8 
25 42,1 11 ,0 

4 125mL 
18 44,9 11,8 
20 36,7 9,6 
2 35, 1 9,2 
5 30,4 8,0 

5 500mL 
7 30,5 8,0 
12 31 ,7 8,3 
17 47 12,3 
26 28,1 7,4 
9 27,7 7,3 

6 1000mL 10 22,6 5,9 
16 23,8 6,2 

n = número de ciclos logarítmicos reduzidos 
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De acordo com a posição dos frascos de solução parenteral no interior da 

autoclave, considerou-se o valor F médio acumulado como parâmetro da validação 

microbiológica do equipamento, variando entre 22,44 e 43,45 minutos (Tabela 58). 

Tabela 58. Carga Mista. Valores F e ciclos logarítmicos decaídos (n) na população de 

Bacil/us subtilis W (valor D = 3,81 min), determinados para cada termopar 

Carrinho 
Volume Valor F n 

(mL) (min) { ciclos} 
4 10 - 20 43 ,45 11 ,40 
4 125 40,49 10,63 
3 250 34,39 9,03 
2 500 26,96 7,08 
5 500 31,74 8,33 
1 1000 21 ,92 5,75 
6 1000 24,55 6,44 

Carga Máxima 1000 22,44 5,89 
Câmara Vazia 37,09 9,74 
n = número de ciclos logarítmicos reduzidos 

Na carga mista, o valor F para solução de cloreto de sódio de 43,45 minutos, 

reduziu em até 11,40 ciclos logaritmos de esporos de B. subtilis W l012 .(Tabela 58) 

Nos ciclos de esterilização estudados e para os valores F calculados, a 

redução mínima de 12 ciclos logarítmicos do IB, sugerida pela Farmacopéia (USP 

28, 2004), não foi atingida. 

Para o mesmo valor F de 45,6 minutos, a redução de 17 ciclos logarítmicos da 

população da cepa padrão de B. atrophaeus (Valor D = 2,65 min) foi superior ao 

mínimo exigido de 12 ciclos logarítmicos do IB, mostrando que a escolha do 

indicador biológico calibrado e validado determina o tempo de processo de 

autoclavação das soluções parenterais, garantindo a esterilidade estabelecida. 

A validação microbiológica considerando os parâmetros de resistência do IB 

proporcIona confiabilidade na avaliação do nível de esterilidade da solução 

parenteral. 
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VI.5.3. Proteína Verde Fluorescente, GFPuv 

Após processamento da GFP em autoclave de Vaso de Bier, os valores F do 

processo foram determinados (Tabela 59). 

Tabela 59. Valores F (min) determinados para cada solução de glicose contendo 

GFPuv 

Glicose 
Valor F (min} 

(%) Água 
Acetato Fosfato Fosfato Tris-EDTA 
~H5,0 ~H6,0 ~H 7,0 ~H 8,0 

O 4,99 3,40 4,44 2,57 4,09 
1,5 5,07 3,08 4,83 2,75 4,18 
5 5,14 3,26 4,89 2,59 4,04 
7 5,11 3,18 4,60 2,64 3,99 
10 5,26 2,95 4,78 2,64 3,88 
15 4,99 3,48 4,84 2,56 3,84 
20 4,89 2,81 4,44 2,56 3,81 
25 4,66 2,87 4,69 2,48 3,79 
30 4,61 3,55 4,54 2,47 3,69 
35 4,66 2,96 4,38 2,43 3,69 
40 4,91 2,39 4,23 2,49 3,70 
45 4,85 2,50 4,18 2,38 3,71 
50 4,84 2,37 4,20 2,28 3,69 

média 4,92 2,98 4,54 2,53 3,85 
DP 0,20 0,39 0,25 0,12 0,17 

DP = desvio padrão 

Os valores F variaram de 2,53 min (± 0,12 min) a 4,92 (±0,20) mino A 

variação do tempo de processo e para os sistemas de GFP em solução tampão, indica 

que a composição das soluções tampão influencia o tempo de exposição à 

temperatura de tratamento. 
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Tabela 60. Concentração ()lg/mL) e Intensidade de Fluorescência da GFPuv em 

soluções de 1,5% a 50% de glicose em água à temperatura de 100 DC em autoclave 

Glicose ~H GFPuv 

(%) inicial final 
Inicial Final 24h 

IF (!!glrnL) IF (Jl.glrnL} IF (~g/rnL) 

O 7,15 6,71 758,13 8,6 72,392 2,0 104,57 2,3 
1,5 7,31 6,90 690,01 8,0 120,36 2,5 128,26 2,5 
5 6,53 6,75 686,54 7,9 116,03 2,4 121 ,24 2,5 

7 7,30 6,93 705,94 8,1 147,77 2,7 176,87 3,0 
10 7,19 6,88 668,54 7,8 190,99 3,1 212,11 3,3 
15 7,14 7,00 704,54 8,1 185,64 3,1 192,99 3,2 
20 7,04 6,98 647,13 7,5 378,21 4,9 391,37 5,1 
25 7,49 7,10 630,03 7,4 366,32 4,8 385,5 5,0 
30 7,36 7,12 698,34 8,0 586,91 7,0 663,93 7,7 
35 7,11 6,88 689,11 8,0 448,59 5,6 446,90 5,6 
40 6,89 6,66 703,07 8,1 317,27 4,4 300,84 4,2 

45 6,79 6,51 718,70 8,2 511,8 6,2 515,99 6,3 
50 6,74 6,33 668,11 7,7 94,96 2,2 92,11 2,2 

Média 7,08 6,83 689,86 7,95 

DP 0,28 0,23 32,30 0,31 
DP - desvio padrão, --- nào determinado 

o valores de pH das soluções de GFPuv em água submetidas ao aquecimento 

a 100 DC variaram de 6,53 a 7,49 ao preparo das amostras e de pH 6,51 a 7,12 após 

24 horas (Tabela 60). 

A intensidade de fluorescência da GFPuv ao preparo das amostras apresentou 

valor médio de 689,86 (± 32,30) unidades de intensidade de fluorescência ou seja 

com variação de 5% na intensidade de fluorescência. 

Ao final do aquecimento e, 24 horas após, a concentração remanescente de 

GFPuv foi dependente da concentração de glicose presente na solução. O aumento da 

concentração de glicose proporcionou maior estabilidade à GFPuv até a concentração 

de 30% de glicose, com redução de 8 Ilg de GFPuv/mL para 7,0 Ilg de GFPuv/mL 

(Figura 33). 
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Figura 33. Variação da intensidade de fluorescência da GFPuv e valor de pH em 

soluções de glicose em água e submetidas à temperatura de 100°C em autoclave 

Após 24 horas do tratamento ténnico, a concentração remanescente de GFPuv 

foi determinada novamente, e observou-se a mesma concentração de GFPuv logo 

após o tratamento térmico, não ocorrendo recuperação da concentração, quando 

armazenada 4 °C por 24 horas. 
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Tabela 61. Concentração (fJ.g/rnL) e Intensidade de Fluorescência da GFPuv em 

soluções de 1,5% a 50% de glicose em tampão acetato 10mM pH 5,0 à 100 °C em 

autoclave 

Glicose 
~H GFPuv 

(%) inicial final 
Inicial Final 24h 

IF íl:!g/rnL} IF íl:!g/rnL} IF íl:!g/rnL} 

° 5,17 5,18 599,17 7,1 0,89 1,3 0,43 1,3 

1,5 5,11 5,15 539,68 6,5 1,28 1,3 0,92 1,3 

5 5,02 5,05 514,65 6,3 1,20 1,3 0,57 1,3 

7 4,94 4,99 512,13 6,2 0,98 1,3 0,47 1,3 

10 5,03 5,12 464,36 5,8 0,98 1,3 0,63 1,3 

15 4,91 4,97 469,32 5,8 1,47 1,3 1,05 1,3 

20 4,88 4,95 548,59 5,8 1,43 1,3 1,02 1,3 

25 4,89 4,97 467,86 7,3 1,27 1,3 0,74 1,3 

30 5,25 5,3 504,97 5,8 1,57 1,3 1,15 1,3 

35 4,89 4,9 510,71 6,1 1,32 1,3 1,34 1,3 

40 4,82 4,91 377,36 6,2 1,58 1,3 1,18 1,3 

45 5,24 5,25 559,76 4,9 3,85 1,3 2,81 1,3 

50 5,06 5,12 486,08 6,7 2,29 1,3 1,89 1,3 

Média 5,02 5,07 504,20 6, 19 
DP 0,14 0,13 54,84 0,63 

DP = desvio padrão; --- nào determinado 

O pH das Soluções de glicose em acetato pH 5,0, variou de pH 4,82 a 5,25 ao 

preparo das amostras e entre 4,90 a 5,30 após 24 horas (tabela 61). 
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Figura 34. Variação da intensidade de fluorescência da GFPuv e do pH em soluções 

de glicose em tampão acetato pH 5,0 e submetidas à temperatura de 100 °C em 

autoclave 

A concentração de GFPuv ao início do aquecimento apresentou valor médio 

de 504,2 (± 54,8) unidades de fluorescência (Figura 34). Ao final do aquecimento à 

temperatura de 100 °C, e 24 horas após, não houve presença de fluorescência nas 

amostras independente da concentração de glicose utilizada. O valor F de 4,92 (± 

0,20 min) reduziu a concentração de GFPuv em solução, que não foi recuperada após 

24 horas de armazenamento a 4 °C 
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Tabela 62. Concentração (llg/mL) e Intensidade de Fluorescência da GFPuv em 

soluções de 1,5% a 50% de glicose em tampão fosfato lOmM pH 6,0 à 100 °C em 

autoclave 

Glicose 
~H Intensidade de Fluorescência 

(%) inicial final 
Inicial Final 24h 

IF (l:!g/rnL) IF (l:!g/rnL) IF íl!g/rnL} 
O 6,12 6,17 950,58 10,5 2,88 1,3 3,849 1,3 

1,5 6,09 6,16 802,26 9,0 1,29 1,3 1,958 1,3 

5 6,06 6,14 797,22 9,0 3,38 1,3 3,671 1,3 
7 6,04 6,12 876,75 9,8 1,58 1,3 2,766 1,3 

10 6,03 6,04 711 ,04 8,2 3,62 1,3 5,389 1,4 

15 5,97 5,98 701 ,99 8,0 5,38 1,4 5,42 1,4 
20 6,00 6,06 701 ,36 8,1 5,17 1,3 6,537 1,4 

25 5.85 5,91 762,57 8,7 4,71 1,3 4,432 1,3 

30 5,88 5,94 713 ,13 8,2 3,31 1,3 3,548 1,3 

35 5,77 5,78 632,08 7,4 6,15 1,4 8,138 1,4 

40 5,75 5,75 622,87 7,3 4,13 1,3 4,593 1,3 

45 5,86 5,82 733 ,30 8,4 7,49 1,4 7,682 1,4 

50 5,67 5,67 596,43 7,1 2,80 1,3 2,759 1,3 
Média 5,94 5,96 8,44 

DP 0,15 0,17 0,97 
DP = desvio padrão 

Soluções de glicose em tampão fosfato pH 6,0 tiveram variação no valor de 

pH entre 5,67 e 6, 12 (tabela 62). 
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Figura 35 . Variação da intensidade de fluorescência da GFPuv e valor de pH em 

soluções de glicose em tampão fosfato pH 6,0 e submetidas à 100°C em auto clave 

A intensidade de fluorescência inicial da GFPuv decaiu com o aumento de 

glicose em solução e associado ao valor de pH (Tabela 62 e Figura 35). Similar ao 

comportamento da GFPuv em tampão acetato pH 5,0, não houve recuperação da 

concentração de GFPuv após o aquecimento a 100 °C (valor F = 4,54 (± 0,25) min) e 

após 24 horas do tratamento. 
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Tabela 63 . Concentração ÜlglrnL) e Intensidade de Fluorescência da GFPuv em 

soluções de 1,5% a 50% de glicose tampão fosfato 10mM pH 7,0 à 100 DC em 

autoclave 

pH Intensidade de Fluorescência 

Inicial Final 24h 
Glicose 

(%) inicial final 
IF (J.tg/mL) IF (l.tg/rnL) IF (l1g/mL) 

o 7,19 7,21 554,63 6,7 473 ,12 5,9 572,95 6,8 

1,5 7,03 7,06 652,71 7,6 541 ,48 6,5 583 ,41 6,9 

5 7,00 7,02 574,02 6,8 529,18 6,4 581 ,15 6,9 

7 6,97 7,02 658,51 7,7 626,27 7,3 591 ,86 7,1 

10 6,96 6,98 614,93 7,2 640,53 7,5 567,44 6,8 

15 6,89 6,89 624,09 7,3 585,23 6,9 600,60 7, 1 

20 6,85 6,83 588,40 7,0 567,62 6,8 653 ,39 7,6 

25 6,73 6,76 602,45 7,1 602,13 7,1 491 ,05 6,0 

30 6,74 6,75 567,48 6,8 486,47 6,0 467,57 5,8 

35 6,68 6,67 584,99 6,9 594,92 7,0 555,05 6,7 

40 6,63 6,63 571 ,11 6,8 609,00 7,2 . 547,74 6,6 

45 6,61 6,61 581 ,23 6,9 622,95 7,3 513,35 6,3 

50 6,62 6,58 623,79 7,3 643,95 7,5 664,18 7,7 

Média 
6,84 6,85 599,87 7,08 578,68 6,88 568,44 6,79 

DP 
0,19 0,20 32,80 0,32 56,04 0,53 56,41 0,55 

DP = desvio padrão 

o valor de pH das soluções de glicose em tampão fosfato pH 7,0 variou de 6,62 e 

7,19 ao preparo das amostras e entre 6,63 a 7,21 após 24 horas do preparo (tabela 

63). 

A intensidade de fluorescência média para as amostras submetidas a 

aquecimento a temperatura de 100 DC fo i de 559,87 (± 32,8) unidades de 

fluorescência, não havendo influência da concentração de glicose presente no meio. 
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Figura 36. Variação da intensidade de fluorescência da GFPuv e pH em soluções de 

glicose em solução tampão fosfato pH 7,0 e submetidas à 100 °C em autoclave 

Ao contrário do comportamento da GFPuv em tampão acetato pH 5,0 e 

fosfato pH 6,0, a intensidade de fluorescência remanescente de GFPuv após o 

aquecimento foi a mesma determinada logo após o preparo da amostra e após 24 

horas do aquecimento. Em tampão fosfato pH 7,0, a estrutura da GFPuv se manteve 

quando submetida ao aquecimento à temperatura de 100 °C (valor F = 2,53 (± 0,12) 

min), independente da concentração de glicose empregada e do valor de pH da 

solução (Tabela 63 e Figura 36) 
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Tabela 64. Concentração (JlglmL) e Intensidade de Fluorescência da GFPuv em 

soluções de 1,5% a 50% de glicose em tampão tris-EDTA 10mM pH 8,0 à 100 °C 

em autoclave 

Glicose 
(!H Intensidade de Fluorescência 

Inicial Final 24h 
(%) inicial final 

IF (l!g/rnL) (l!g/rnL) IF (l!g/rnL} IF 

O 8,03 8,04 773,15 8,8 172,18 3,0 236,12 3,6 

1,5 8,04 8,04 748,32 8,5 7,04 1,4 13,78 1,4 

5 7,72 7,77 759,04 8,6 24,08 1,5 29,83 1,6 

7 7,74 7,77 812,82 9,1 65,57 1,9 74,19 2,0 

10 7,66 7,73 764,04 8,7 49,57 1,8 57,83 1,9 

15 8,14 8,17 729,19 8,3 29,78 1,6 38,56 1,7 
20 7,64 7,66 741 ,21 8,5 96,00 2,2 104,36 2,3 

25 8,06 8,06 767,48 8,7 52,19 1,8 76,59 2,0 

30 7,54 7,52 918,78 10,2 74,44 2,0 74,58 2,0 

35 7,63 7,62 723 ,16 8,3 67,82 2,0 69,27 2,0 

40 7,71 7,70 765,75 8,7 96,19 2,2 103,71 2,3 

45 7,86 7,81 790,8 8,9 126,22 2,5 136,55 2,6 

50 7,78 7,70 740,82 8,4 118,07 2,4 120,12 2,5 

Média 7,81 7,81 771 ,89 8,7 

DP 0,19 0,20 50,46 0,5 
DP = desvio padrão 

o valor de pH das soluções de glicose em tris-EDTA pH 8,0 adicionadas de 

GFPuv, variou de 7,52 a 8,17 após 24 horas do preparo (tabela 64). A intensidade de 

fluorescência média para as amostras de GFPuv foi de 771 ,89 (±50,46) unidades de 

fluorescência. 
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Figura 37. Variação da intensidade de fluorescência da GFPuv e valor de pH em 

soluções de glicose preparadas em solução tampão Tris-EDTA pH 8,0 e submetidas à 

temperatura de 1000e em autoclave 

A intensidade de fluorescência inicial da GFPuv não foi influenciada pela 

concentração de glicose presente em solução (Figura 37). Após o aquecimento, não 

ocorreu recuperação da intensidade de fluorescência após 24 horas, como observado 

em tampão fosfato pH 7,0, exceto em solução padrão, sem adição de glicose. 

A GFPuv mostrou-se estável quando submetida a aquecimento a temperatura 

de 100oe, acondicionada em soluções de glicose preparadas em tampão fosfato pH 

7,0, não apresentando o mesmo comportamento em sistemas de água. 
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VI. 6. Conclusões Parciais 

A GFPuv mostrou-se estável quando submetida a aquecimento a temperatura 

de 100oe, acondicionada em soluções de glicose preparadas em tampão fosfato pH 

7,0, não ocorrendo decaimento após tratamento em autoclave. 

Esporos de B. subtilis W expressando a GFP exibiram resistência aos 

processos térmicos em autoclave, indicando seu potencial para serem utilizados 

como Indicadores Biológicos. A intensidade de fluorescência emitida se manteve 

após tratamento térmico. 

A validação das auto claves se faz necessária para garantir ao consumidor 

final, um produto seguro para uso. O controle de rotina deve ser estabelecido com 

indicadores biológicos que atestem os parâmetros do processo. 

A avaliação da GFPuv como potencial indicador biológico em processos de 

autoclavação, tanto na forma de solução de proteína quanto expressa por esporos de 

Baci/lus subtilis, mostrou ser viável, para aplicação. 
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5. CONCLUSÕES 

A estabilidade da GFPuv, em solução tamponada às temperaturas de 25°C, 

80 cC, 85 °C, 90°C e 95 °C foi influenciada pelo valor de pH das soluções e pela 

presença de glicose, cloreto de sódio e a combinação de ambos (solução 

glicofisiológica). 

A 25 °C, a estabilidade da GFPuv foi maior em soluções de glicose 

preparadas em tampão fosfato pH 6,0. Sistemas de glicose em tampão fosfato pH 7,0 

proporcionaram à GFPuv estabilidade de duas a quatro vezes superior em 

comparação aos sistemas em água. A variação dos valores Dentre 69,40 min e 9,26 

min para solução de 1,5% e 50% de glicose em água, respectivamente, em relação 

aos valores D!,5% = 69,40 min e D50% = 41 ,67 min nos sistemas de fosfato pH 7,0. 

Em soluções entre 1,5% e 50% de glicose, para temperaturas de tratamento 2: 

80°C, GFPuv apresentou maior estabilidade em sistemas de fosfato pH 7,0. Às 

temperaturas de 90 °C e 95 °C, a estabilidade térmica da GFPuv foi independente da 

concentração de solutos empregada, sendo influenciada pelas temperaturas de 

tratamento. 

A GFPuv apresentou menor estabilidade quando inserida em tampão acetato 

pH 5,0, em todas as temperaturas de tratamento e composições de soluções avaliadas. 

A presença de íons Ir no meio interage com os aminoácidos presentes na superficie 

da molécula, alterando sua conformação e, consequentemente, reduzindo a 

intensidade de fluorescência emitida. A proximidade do valor de pH da solução ao 

seu ponto isoelétrico, pl 5,1 , no qual a proteína tende a agregar-se, diminui sua 

estabilidade à 25°C, e no intervalo de temperatura entre 80 °C e 100 °C 

A GFPuv liofilizada confirmou sua potencialidade como indicador biológico 

da penetração do gás óxido de etileno e sua distribuição na câmara, durante o 

processamento de artigos médico-hospitalares termolábeis. A concentração 

remanescente da GFPuv após processamento indicou diferenças de atuação do gás no 

interior da câmara e sobre o material, reforçando a necessidade de controle de rotina 

com o uso de Indicadores Biológicos. 
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A GFPuv mostrou-se estável quando à temperatura de 100oe, acondicionada 

em soluções de glicose preparadas em tampão fosfato pH 7,0, não ocorrendo 

decaimento após tratamento em autoclave. 

Esporos de B. subtilis W expressando a GFPuv exibiram resistência aos 

processos térmicos em autoclave, indicando seu potencial para serem utilizados 

como indicadores biológicos. 

A GFPuv mostrou potencialidade para uso como indicador biológico em 

processos de autoclavação de formulações aquosas e no monitoramento da 

distribuição de gás em processos de esterilização por EtO. 

A avaliação da potencialidade da GFPuv para ser utilizada como indicador 

biológico, resultou em depósito de Patente sob o título "Kit ou Dispositivo Empregado 

na Validação de Processos de Esterilização e Processo de Validação de Processos de 

Esterilização", n° P.I. 0.600.522-5 de 13.02.2006. 
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Soluções Tampão (MORlTA; ASSUMPÇÃO, 2001). 

Para avaliar a estabilidade da GFP em diferentes valores de pH, soluções

tampão de diferentes valores de pH foram preparadas: 

1. Solução-tampão acetato de sódio/ácido acético 10 mM, pH 5,0 

Solução de Acido Acético. Diluiu-se 0,58rnL de ácido acético glacial (Synth®) 

em 900rnL de água MILLI-Q, completando o volume para 1000 rnL. Esta solução 

apresentou pH em torno de 3,4. 

Solução de Acetato de Sódio. IOmM: Dissolveu-se 1,3608g de acetato de 

sódio trihidratado (Synth®' Brasil) em 900rnL de água MILLI-Q, completando o 

volume para 1000 rnL. Esta solução apresentou pH em torno de 7,4. 

Adicionou-se a solução de ácido acético sobre a solução de acetato de sódio, 

homogeneizando e medindo o pH, com auxílio de pHmetro (Accumet AR20, 

pHlmV/conductivity meter, Fisher Scientific, Estados Unidos), até atingir o valor de 

pH5,0. 

2. Solução tampão de fosfato de potássio mono básico/ fosfato de potássio 

dibásico 10 mM (pH 6,0 e pH 7,0) 

Solução de Fosfato de Potássio Monobásico IOmM Dissolveu-se 1,3609g de 

fosfato de potássio monobásico (Merck®, Darmstadt, Alemanha) em 900rnL de água 

MILLI-Q, completando o volume para 1000 rnL. Esta solução apresentou pH 4,5 . 

Solução de Fosfato de Potássio Dibásico IOmM Dissolveu-se 1,7418 g de 

fosfato de potássio dibásico (Merck®, Darmstadt, Alemanha) em 900rnL de água 

MILLI-Q, completando o volume para 1000 rnL. Esta solução apresentou pH 8,7. 

Adicionou-se a solução de fosfato de potássio monobásico sobre a solução de 

fosfato de potássio dibásico, homogeneizando e medindo o pH, com auxílio de 

pHmetro (Accumet AR20, pHlmV/conductivity meter, Fisher Scientific, Estados 

Unidos),até o valor de pH 6,0 e 7,0. 
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3. Solução de Tris-EDTA 10mM (pH 8,0) 

Solução de Tris lOmM: Dissolveu-se 1,211g de tris (Serva®, São Paulo, 

Brasil) em 900 de água MILLI-Q, completando o volume para 1000 mL. Esta 

solução apresentou pH em tomo de 10,14. 

Solução de EDTA lOmM' Dissolveu-se 3,72g de EDTA (Serva®, São Paulo, 

Brasil) em 900 de água MILLI-Q, completando o volume para 1000 mL. 

completando o volume para 1000 mL. Adicionou-se a solução de hidróxido de sódio 

sobre a solução de tris, homogeneizando e medindo o pH, com auxílio de pHmetro, 

até o ajuste de pH 8, O. 

. As soluções-tampão foram preparadas e acondicionadas à temperatura de 4 °C até a 

estabilização dos sistemas por período de 24 horas. 
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Anexo 02 - Determinação das Propriedades Físicas das Soluções de Glicose 
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Determinação das Propriedades Físicas das Soluções de Glicose 

l.pH 

O valor de pH das soluções parenterais preparadas em laboratório foi 

determinado através de pHmetro digital (Accumet AR20, pHJmV/condutivímetro, 

Fisher Scientific, NJ, Estados Unidos), a temperatura de 25°C, logo após o preparo e 

24 horas depois (a solução foi armazenada a 4°C durante o intervalo das medições). 

Na calibração do pHmetro foram utilizadas soluções tampão de pH 4,0 e 7,0 

(Merck®, Darmstadt, Alemanha). 

2. Condutividade 

A condutividade das soluções parenterais preparadas em laboratório foi 

determinada através de condutivímetro digital (Accumet AR20, 

pHJmV/condutivímetro, meter, Fisher Scientific, NJ, Estados Unidos), a temperatura 

de 25°C, após 24 horas de preparo da solução (soluções foram armazenadas a 4°C). O 

condutivímetro foi calibrado com solução de cloreto de potássio com cloreto de prata 

de condutividade 146,91lS a 25°C. 

3. Osmolaridade 

A osmolaridade das soluções parenterais preparadas em laboratório foi 

determinada através de osmômetro (Osmomat 030, Gonotec, Berlim, Alemanha), a 

25°C, 24 horas após o preparo da solução. 

A determinação da osmolaridade total das soluções foi realizada por medida 

comparativa do ponto de congelamento da água pura e da solução a ser analisada. 

Solução de cloreto de sódio de 300 mOsmol/kg H20 (9,463g NaCl/kg H20), foi 

utilizada para calibração do equipamento. O ponto de congelamento de cada solução 

foi determinado utilizando-se alíquota de 501lL, tendo como referência a água(1,84 

IlS/cm). 

4. Viscosidade 

A viscosidade das soluções parenterais preparadas em laboratório foi 

determinada através de viscosímetro REOTHEST® LK 2.2 (Ottendorf-Okrilla, 



Tese de Doutorado - Marina Ishií 214 

Alemanha), a temperatura ambiente, 24 horas após o preparo da solução, utilizando o 

capilar 1/2C (capilar 1, calibrado com duas constantes) e ajustado para medir a 

viscosidade na faixa entre 1 e 20 mPa.s. (mPa.s = Mille Pascal * segundo = 1 

centipoise). Foram realizadas cinco medições de cada amostra e apresenta a média 

dessas medições convertida à temperatura de 25°C (conversão calculada a partir dos 

coeficientes de temperatura). 

5. Densidade 

A densidade das soluções parenterais foram medidas através de picnômetro 

com o bulbo de capacidade de 50rnL a temperatura de 25 (±O, 1) oCo 

A determinação da densidade das soluções foi realizada por diferença de peso 

entre o picnômetro vazio (incluindo a tampa e o termômetro). A densidade da 

solução (p) foi obtda através da relação: 

p =( m2~ml) 
onde: 

m} = massa do picnômetro vazio; 

m2 = massa do picnômetro com a solução (m2); 

v = volume do picnômetro 
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Anexo 03 - Artigo Publicado 

VESSONI PENNA, T.e., ISlllI, M., KUNIMURA, J.S., CHOLEW A, O., Stability 

of recombinant Green Fluorescent Protein (GFPuv) in glucose solutions at different 

concentrations and pH values, Appl Biochem Biotechnol., v. 121-124, p.501-528, 

2005. 
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Anexo 04 - Declaração de Dispensa do Comitê de Ética em Pesquisa 
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