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RESUMO 

FREITAS, M. C. C. Clonagem e expressão do fator VII de coagulação sanguínea 

em linhagem celulares humanas. 2015. 92 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2015. 

  

 O Fator VII recombinante (FVIIr) tem sido a principal escolha terapêutica dos 

pacientes hemofílicos que desenvolvem inibidores contra os fatores VIII e IX utilizados 

como tratamento. Atualmente, o produto utilizado é produzido em células de 

camundongo (BHK-21), o qual oferece desvantagens considerando a complexidade 

das modificações pós-traducionais desta proteína e a inserção de glicosilações de 

origem murina altamente imunogênicas aos seres humanos. Dessa maneira a 

produção de proteínas para uso terapêutico em linhagens celulares humanas surge 

como uma alternativa promissora. Dentro desse contexto, o objetivo principal deste 

trabalho foi clonar e expressar o FVII de coagulação sanguínea em 3 linhagens 

celulares humanas (HepG2, Sk-Hep, HKB-11), compará-las com a linhagem murina 

BKH-21,  e selecionar a melhor produtora da proteína recombinante. As células foram 

modificadas com o vetor lentiviral p1054-CIGWS, contendo os genes do FVII e do 

marcador GFP. Após a modificação das células foi observada uma eficiência de 

transdução de 80% nas células BHK-21-FVIIr, 73% nas células HepG2-FVIIr, 32% nas 

células HKB-11-FVIIr e 95% Sk-Hep-FVIIr. Análises da expressão gênica por PCR em 

Tempo Real mostraram que as três linhagens humanas modificadas apresentaram 

expressão do RNAm relativo ao FVIIr, sendo que a linhagem celular HepG2 foi a que 

teve maior expressão de FVIIr, seguida da Sk-Hep-1 e HKB-11. Quando submetidas 

ao tratamento com vitamina K por um período de 10 dias em cultura, a expressão do 

gene FVIIr foi semelhante para as três linhagens (HepG2: 164563 URE, HKB-11: 

119122 URE e Sk-Hep: 124919 URE). O FVII é uma proteína que para sua ativação, 

possui como principal modificação pós traducional a -carboxilação vitamina K 

dependente, que ocorre por meio do ciclo da vitamina K com a participação de 3 

enzimas, -carboxilase, VKORC1 e calumenina (inibidor). A expressão gênica dessas 

enzimas foi avaliada antes e após o tratamento com a vitamina K. Foi possível 

observar que houve um aumento nos níveis de RNAm  nas células humanas tratadas 

com vitamina K, sugerindo que esta é capaz de ativar as enzimas do ciclo da -

carboxilação. A cinética de crescimento celular em garrafas estáticas mostrou que a as 

células murinas BHK-21 modificadas possuem uma velocidade específica de 

crescimento 25% mais elevada que das células humanas. Contudo a cinética de 

produção das linhagens recombinantes mostrou que as células humanas produzem 



 

cerca de 3 vezes mais FVIIr do as células BHK-21. Devida a baixa produção de FVIIr 

na linhagem celular murina, e ao fato de que a linhagem humana HepG2 apresenta 

um perfil de crescimento extremamente lento, as linhagens recombinantes Sk-Hep-1-

FVIIr e HKB-11-FVIIr foram selecionadas para ensaios de cultivo em suspensão 

utilizando microcarregadores em frascos spinners. Ao longo de 10 dias de cultivo as 

células HKB-11-FVIIr mostraram uma produção acumulada de 152 g de FVIIr, o que 

corresponde a 304 UI. As células Sk-Hep-1-FVIIr produziram cerca de 202,6 g de 

FVIIr, o que corresponde a 405,2 UI. Em suma, nossos dados comprovam que as 

linhagens celulares humanas são eficazes para a produção de fator VII recombinante, 

uma vez que, utilizando nosso modelo de produção, estas mostraram-se melhores do 

que a de células murinas (BHK-21) utilizadas pela indústria. Assim, estas linhagens 

celulares humanas podem ser usadas como uma nova plataforma para a produção de 

FVII, bem como para outras proteínas recombinantes, de maneira mais segura e com 

menor risco de desenvolvimento de anticorpos inibidores. 

 

 

Palavras chave: Fator VII, proteína recombinante, linhagens celulares humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

FREITAS, M. C. C. Cloning and expression of coagulation factor VII in human cell 

lines. 2015. 92 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2015. 

 

 Recombinant factor VII (FVIIr) has been the main therapeutic choice for 
hemophilic patients who develop inhibitors antibidies to conventional treatments (FVIII 
and FIX). Currently, the  comercial product is produced in murine cells (BHK-21) which 
gives disadvantages considering the complexity of post-translational modifications of 
these proteins. The insertion of murine residues can be highly immunogenic in 
humans. Thus the production of proteins for therapeutic use in human cell lines 
appears as a promising alternative. In this context, the aim of this study was to clone 
and express the blood coagulation FVII in 3 human cell lines (HepG2, Sk-Hep-1, HKB-
11) and select the best cell line for production of recombinant protein. The cells were 
modified with the lentiviral vector p1054-CIGWS containing the FVII gene and GFP 
gene marker. After cells modification we observed efficiency of transduction, in which 
80% of BHK-21-FVIIr cells showed GFP expression, 73% of HepG2-FVIIr cells, 32% of 
HKB-11-FVIIr cells and 95% SK- Hep-FVIIr. Gene expression analysis by real-time 
PCR showed that the three modified human cell lines exhibited RNAm expression 
relative to FVIIr. When cells were treated with 5 ug/mL vitamin K in culture, the gene 
expression of FVIIr was similar in the three cell lines (HepG2: 164 563 URE, HKB-11: 
119122 and SK-Hep URE: 124919 URE). For FVII activation, the main post 

translational modification is -carboxylation vitamin-K-dependent which envolves three 

enzymes, -carboxylase, VKORC1 and calumenina (inhibitor) . Gene expression of 
these enzymes was evaluated before and after treatment with vitamin K. It was 
observed that there was an increase in mRNA levels in human cells treated with 
vitamin K, suggesting that the treatment is capable of activating the enzymes of the 
vitamin K cycle. Cell growth kinetics showed that modified murine cells BHK-21 have a 
higher specific growth rate, around 25% more than human cells. However the kinetics 
of production of recombinant cell lines showed that human cells expressing rFVII 3-fold 
more rFVII than BHK-21 cells. Due the low rFVII production of murine cells, and the 
extremely slow growth profile of human cell line HepG2, the recombinant cell lines Sk-
Hep-1-rFVII and HKB-11-rFVII have been selected for cultivation tests in suspension 
using microcarriers in spinners flasks. Over 10 days of cultivation the HKB-11 cells 
showed a cumulative production of rFVII 152 ug, corresponding to 304 IU and SK-Hep-
1 cells showed a rFVII production of 202.6 ug, corresponding to 405.2 IU. In summary, 
our data demonstrate that human cell lines are effective for producing recombinant 
factor VII. Using our production model, human cells were better than murine cells 
(BHK-21) used by the industry. Thus, these human cell lines can be used as a new 
platform for the FVII production, as well as for other recombinant proteins, with less risk 
of developing inhibitor antibodies. 
 
Keywords: factor VII, recombinant protein, human cells 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Coagulopatias  

A hemofilia A é uma doença sanguínea ligada ao cromossomo X, causada pela 

deficiência ou anormalidade do fator VIII (FVIII), um cofator necessário para a geração 

da fibrina. Esta deficiência de proteína de coagulação é a mais comum dentre as 

coagulopatias, com uma incidência de aproximadamente 1 em cada 5.000 homens e 

atualmente afeta aproximadamente 400.000 pessoas no mundo (ALEDORT, 2007; 

MANNUCCI, 2008). A hemofilia B é uma doença hereditária que também se encontra 

associada ao cromossomo X e consiste na deficiência do fator IX da coagulação 

sanguínea (CHOO et al., 1982; BITHELL, 1998; PEYVANDI et al., 2001), com uma 

incidência de 1 em cada 30.000 homens (HARRISON et al., 1998). Clinicamente, tanto 

a hemofilia A quanto a B apresentam muitas similaridades, isto é, o paciente apresenta 

frequentes episódios de sangramento, na maioria das vezes em regiões cutâneas, 

músculo-esquelético e em tecidos moles. O sangramento pode ocorrer também em 

outros espaços críticos como, por exemplo, no espaço intracranial ou retroperitoneal 

(ROBERTS e LILES, 1997). 

A terapia convencional para os pacientes com hemofilias consiste na infusão 

intravenosa do fator VIII ou FIX derivado do plasma ou da proteína recombinante. 

Contudo, um dos maiores problemas desta teparia é a formação de anticorpos 

inibitórios contra o FVIII e FIX, que é atualmente, a complicação mais significativa 

relacionada com o tratamento no atendimento clínico de pacientes hemofílicos. 

Aproximadamente 5% dos pacientes com hemofilia B e 20 a 30% dos pacientes com 

hemofilia A grave, submetidos à terapia de reposição de FIX e FVIII, respectivamente, 

desenvolvem anticorpos que inibem a atividade do fator infundido (CAO et al., 2009). 

Os tratamentos disponíveis para esses pacientes incluem o uso de agentes 

hemostáticos e a indução à tolerância imunológica utilizando infusões de altas doses 

de FVIII ou FIX. Essas abordagens são caras, devido ao alto custo dos fatores, e nem 
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sempre bem sucedidas (QADURA et al., 2009). Por esse motivo, muitos esforços têm 

sido realizados na tentativa de encontrar um tratamento hemostaticamente efetivo, 

independente da presença de fator VIII e IX. 

Ao longo dos anos, muitos estudos identificaram o fator VII ativado (FVIIa) 

como um candidato atrativo para a hemostasia, independente do uso de FVIII/FIX, em 

modelos animais com hemofilia (LUSHER et al., 1983; HEDNER e KISIEL, 1983; 

LUSHER, 1991). Além disso, o FVIIa purificado do plasma, mostrou induzir a 

hemostasia em alguns pacientes portadores de  hemofilia grave (HEDNER e KISIEL, 

1983; HEDNER et al., 1989). Em conjunto, esses dados sugerem que doses 

farmacológicas do FVIIa ligado ao fator tecidual (FT) exposto no local do ferimento, 

ativam o FX e promovem a formação de trombina no local da injuria (HEDNER e 

KISIEL, 1983; HEDNER, 2006), fazendo com que este fator de coagulação apresente-

se como uma alternativa para os pacientes hemofílicos portadores de anticorpos 

inibidores. 

Em 25 de março de 1999 a FDA (Food and Drug Administration) aprovou o uso 

do primeiro fator VII recombinante, o NovoSeven®. Distribuído pela NovoNordisK, o 

fator VII recombinante ativado (FVIIra) é indicado no tratamento de episódios de 

sangramentos em pacientes portadores da hemofilia A e B que desenvolvem 

anticorpos contra os fatores VIII e IX respectivamente (ABSHIRE, 2008). Além disso, o 

FVIIra é recomendado para o tratamento de sangramentos espontâneos e/ou 

cirúrgicos críticos que ameaçam a vida dos pacientes (Hay, 1997), bem como em 

portadores de outras doenças tais como: deficiência de FVII (INGERSLEV e 

KRISTENSEN, 1998), trombastenia de Glanzmann (GEORGE et al., 1990), doença de 

von Willebrand, desordem na função das plaquetas, coagulopatias de disfunção 

hepáticas, hemorragia intracerebral aguda, hemorragia pulmonar, eventos 

tromboemboliticos, entre outros (HOFFMAN, 2014). 
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1.2 Mecanismos de ação do FVII na hemostasia normal e o papel das 

doses farmacológicas 

 De acordo com o conceito atual, a hemostasia ocorre em dois tipos principais 

de superfície: nas células que expressam o fator tecidual (FT) e nas plaquetas 

ativadas pela trombina (MONROE et al., 2002). O FT permite o início da   cascata de 

coagulação do sangue e funciona como o receptor de alta afinidade para o FVIIa 

presente na circulação. O FVIIa é o ligante natural do fator tecidual e o complexo 

formado é bastante forte e estável (HOFFMAN e MONROE, 2001).  

 Uma vez formado o complexo entre o FT e o FVIIa, ocorre a formação de uma 

quantidade limitada de trombina. Esse número limitado de moléculas de trombina 

formado na fase inicial da hemostasia, ativa os cofatores FVIII, FV, FXI e as plaquetas. 

Uma vez ativadas, as plaquetas saem da circulação e vão se localizar no local da 

injuria. A ativação dos fatores VIII e IX na superfície das plaquetas ativadas promovem 

a ativação do fator X em FXa, que por sua vez se liga ao FVa gerando uma grande 

quantidade de trombina. O passo final do processo é a formação de um coágulo firme 

de fibrina, o qual é resistente a proteólise prematura e é capaz não só de iniciar, mas 

também, de manter a homeostase, enquanto o processo de cicatrização é 

estabelecido (HEDNER e BRUN, 2007).  

Na ausência de FVIII ou FIX apenas uma pequena quantidade de trombina é 

gerada pelo complexo FT-FVIIa e a geração de trombina total, que se inicia na 

superfície das plaquetas, não ocorre. Essa última fase depende da formação do 

complexo FVIII-FIX na superfície das plaquetas ativadas. Como resultado, os coágulos 

de fibrina formados em pacientes hemofílicos são frágeis e facilmente dissolvidos pela 

proteólise prematura (COLLET et al., 2000; HOFFMAN e MONROE, 2001). A partir de 

estudos da hemofilia em modelos celulares, foi possível demonstrar que 

concentrações farmacológicas do fator VIIa recombinante (FVIIr) ligam-se 

inespecificamente nas plaquetas ativadas e geram trombina na superfície destas, 
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mesmo na ausência de FVIII/FIX (HEDNER e BRUN, 2007). Isso ocorre pois o FVIIra 

ativa o FX na superfície das plaquetas ativadas independente da presença de FVIII ou 

FIX (MONROE et al., 1997). 

 Dessa forma, a adição de doses farmacológicas de FVIIra, resulta no rápido 

aumento na taxa de geração de trombina na superfície das plaquetas ativadas. Como 

resultado da elevação da ativação das plaquetas no local da injuria, foi observado 

aumento da adesão plaquetária, assim como, outros mecanismos necessários para 

manter a homeostase (LISMAN et al., 2005; HEDNER, 2006). 

  

1.3 O gene do Fator VII  

O gene do fator VII tem seu lócus situado na região 34 do braço longo do 

cromossomo 13 (13q34). Estruturalmente e funcionalmente está relacionado ao grupo 

das serino proteases dependentes de vitamina K, que incluem ainda os fatores IX, X, 

protrombina (FII) e a proteína C (DAVIE, et al., 1991). Seu tamanho é de 

aproximadamente 12,8 Kb e é composto de nove exons e oito íntrons. A sequência 

nucleotídica dos exons é completamente conhecida. Os exons 1a e 1b e parte do exon 

2 codificam um peptídeo sinal, responsável pela secreção da proteína, que é removido 

durante o processamento. O restante do exon 2 e os exons 3 a 8 codificam a proteína 

FVII de 406 aminoácidos presente na circulação sanguínea (HAGEN et al, 1986; 

O'HARA et al., 1987). 

O FVII é sintetizado no fígado e circula no sangue em uma concentração de 0,5 

µg/mL na forma de uma cadeia única, com um peso molecular de 50 kDa. Na porção 

amino-terminal é constituído por um domínio rico em resíduos de ácido glutâmico que 

serão -carboxilados para formação do ácido -carboxiglutâmico (Gla), tornando as 

proteínas biologicamente ativas. Este domínio proteico é conhecido como domínio 

GLA (ácido -carboxiglutâmico). Em seguida ao domínio GLA o FVII tem dois domínios 
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semelhantes ao fator de crescimento epidérmico (EGF) e um domínio serino-protease 

na porção carboxi-terminal (FURIE & FURIE, 1988).  

A conversão do fator VII na enzima ativa (FVIIa) ocorre pela clivagem da 

ligação peptídica Arg152-Ile153, na qual não ocorre a liberação de nenhum peptídeo 

(BJOERN, et al., 1991). Como consequência, o fator VIIa é composto por duas 

cadeias polipeptídica unidas por ponte dissulfeto. A cadeia leve compreende o domínio 

GLA, a hélice aromática e os dois dominios EGF. Esta cadeia é composta por 152 

aminoácidos e possui peso molecular de 20 kDa. A cadeia pesada possui o sítio 

catalítico da molécula e compreende 254 aminoácidos com aproximadamente 30 kDa 

de peso molecular (Figura 01) (MURSHUDOV, et al., 1997). 

 

 

Figura 01: Fator VII ativado. Proteína composta por uma cadeia leve (N-terminal) que compreende as 

regiões GLA (domínio GLA) e EGF (domínios semelhantes ao fator de crescimento 
epidérmico), mostrada na cor azul. A cadeia pesada (C-terminal), possui o domínio catalítico, 
e é mostrada na cor vermelha. As cadeias são unidas por uma ponte dissulfeto entre os 
resíduos Arg152 e Ile153.  

 

 

1.4 Fator VII e a -carboxilação dependente de vitamina K 

Um dos principais problemas com a produção de fatores de coagulação 

recombinantes dependentes de vitamina K para o uso terapêutico tem sido a 

recuperação funcional deficiente dessas proteínas do meio de cultura celular 

(WASLEY et al., 1993; KAUFMAN  et al., 1986). Estudos têm demonstrado que esses 

resultados são devidos principalmente: 1) a incompleta -carboxilação das proteínas 

secretadas (PIPE et al., 2004; KAUFMAN  et al., 1986) e 2) remoção ineficiente do 

propeptídeo pela protease furin no complexo de Golgi (WASLEY et al., 1993).  
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O sistema de -carboxilação vitamina K-dependente é um sistema composto de 

várias proteínas localizadas na membrana do reticulo endoplasmático (WALLIN e 

HUTSON, 2004). Este sistema é composto de: 1) uma enzima -carboxilase vitamina 

K-dependente, que utiliza como cofator a forma reduzida de hidroquinona da vitamina 

K (vit. K1H2) e 2) a enzima vitamina K 2,3-epóxido redutase (VKOR), que produz o 

cofator (vit. K1H2). A enzima VKOR é conhecida por sua sensibilidade à varfarina, um 

anticoagulante amplamente utilizado na prevenção de trombose. Concomitante com -

carboxilação, a hidroquinona é convertida no metabolito vitamina K 2,3 epóxido que é 

reduzido de volta ao cofator vit. K1H2 pela ação da VKOR, no chamado ciclo da 

vitamina K (Figura 02) (WALLIN et al., 2002; WALLIN e HUTSON, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Sistema de -carboxilação dependente de vitamina K. Nas proteínas dependentes de 

vitamina K, a -carboxilase converte os resíduos de ácido glutâmico em ácido -
carboxiglutâmico (Gla), por meio da adição de CO2 nos resíduos de ácido glutâmico (GLU) 

das proteínas recém sintetizadas. Para essa modificação pós-traducional a -carboxilase 

requer a vitamina K na forma hidroquinona (vit. K1H2) como cofator. Concomitante com a -
carboxilação, a vitamina K1H2 é convertida em vitamina K1 2,3 epóxido (vit. K1>O). O epóxido 
é reduzido em vitamina K1H2 pela enzima vitamina K1 2,3 epóxido redutase (VKOR). Esta 
interconversão cíclica de metabólitos da vitamina K constitui o ciclo da vitamina K (modificado 
de WALLIN e HUTSON, 2004).  

  

Em 2004, Wajih e colaboradores identificaram a proteína calumenina como um 

dos fatores capazes de regular o sistema de -carboxilação. Os autores propuseram 
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um modelo no qual a calumenina se ligaria na -carboxilase como uma chaperona 

inibitória e também afetaria a proteína VKOR. Esta conclusão é baseada em dados 

que incluem: 1) a inibição da atividade da -carboxilase com transfecção de uma 

construção contendo o cDNA da calumenina, 2) o silenciamento do gene calumenina 

por um Smart siRNA e 3) uma abordagem proteômica que demonstra a existência de 

interações proteína-proteína entre -carboxilase e a calumenina (WAJIH et al., 2004). 

Em 2008, um trabalho realizado pelo mesmo grupo de pesquisadores, mostrou 

um aumento na produção de FVII recombinante em células Hek-293 de 9% para 68%, 

quando estas eram co-transfectadas com o gene da proteína VKORC1 e com o 

shRNA para suprimir a calumenina (WAJIH et al., 2008). Em conjunto, estes trabalhos 

mostram a importância da -carboxilação para a produção de FVII em culturas 

celulares. 

 

1.5 FVII recombinante: produto comercial utilizado no tratamento dos 

pacientes 

 O FVIIr tem sido o alvo terapêutico, principalmente nos pacientes portadores 

de hemofilias que desenvolvem inibidores aos tratamentos utilizados, seja devido a 

administração de hemoderivados ou do respectivo recombinante. Em 2012, no Brasil, 

entre os pacientes testados (n = 6.835; 74,93%), 7,48% e 1,72% dos hemofílicos A e 

B, respectivamente, apresentavam inibidores. Este dado se baseia na presença de 

pelo menos uma dosagem de inibidor positiva, mensurada por teste de triagem. 

Entretanto, uma vez que aproximadamente 25% dos pacientes não foram testados 

e/ou não dispõem de informações cadastradas no sistema de saúde, a frequência de 

inibidores pode ser superior aos resultados informados (MINISTÉRIO DA SAÚDE – 

Perfil das Coagulopatias Hereditárias no Brasil – 2011- 2012).  

 A administração do FVIIr é considerada o tratamento de primeira escolha para 

pacientes hemofílicos com inibidor, uma vez que as evidências indicam sua eficácia e 
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por apresentar menos efeitos adversos que as estratégias terapêuticas atuais 

(ABSHIRE, 2008). Por isso, o FVIIr faz parte da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) do Ministério da Saúde desde 1999. 

Em função do seu elevado custo o Ministério da Saúde tem adquirido o FVIIr 

apenas para os pacientes que apresentam inibidores de alta titulação, não responsivos 

ao uso de derivados do plasma ou para aqueles pacientes que apresentam reação 

alérgica grave (com risco de vida). Já na Europa, as indicações para uso do FVIIr 

compreendem alguns distúrbios plaquetários, sangramentos espontâneos ou 

cirúrgicos de difícil controle, além do seu uso em doentes com a deficiência congênita 

do FVII (DURAN, 2005).  

O primeiro produto comercial baseado na proteína de coagulação VII 

recombinante é o chamado NovoSeven®, fabricado pela empresa NovoNordisK. O 

cDNA do FVII foi isolado a partir de uma biblioteca de cDNA preparado a partir de 

amostras de fígado humano e de células HepG2 (HAGEN, et al., 1986; O’HARA, et al., 

1987) e clonado em um vetor de expressão. Este produto recombinante é produzido 

em células BHK (Baby Hamster Kidney) modificadas com vetor plasmidial que 

secretam o FVII. É considerado um medicamento de auto custo, assim como os outros 

fatores de coagulação recombinantes (FVIIrI e rFIX).  

A partir do desenvolvimento e aprovação do NovoSeven, inúmeras indústrias 

farmacêuticas voltaram esforços para a produção de fator VII recombinante, 

evidenciando a necessidade de novos produtos no mercado. Dentro deste contexto, 

em 2012, a Stragen-Pharma lançou o fator VII recombinante russo, denominado 

Coagil-VII. Além disso, outras empresas estão em fases de testes clínicos e com 

aprovação de seus produtos prevista para os próximos anos, como mostra a tabela I. 
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Tabela I.  Aprovação prevista de novos FVIIra. 

Nome do Produto Indústria Farmacêutica Aprovação Prevista 

(FDA/EMA) 

BAX-817 Baxter 2016 

LR769 rEVO Biologics/ LFB Company 2017 

CB-813d/PF-05280602 Catalyst Biosciences/Pfizer 2017 

CSL689 Behring 2017 

Fonte: Relatório La Merie, 2013. 

 

 Assim como o NovoSeven, todas as proteínas recombinantes citadas acima, 

são produzidas em linhagens celulares murinas, sendo elas BHK ou CHO. Apesar de 

serem produzidas a partir de processos livres de componente animal, essas proteínas 

não estão isentas de epítopos murinos, potencialmente imunogênicos, provenientes da 

células produtoras.   

Proteínas humanas produzidas em linhagens celulares murinas podem levar a 

reações de imunogenicidade, pois estas células apresentam um perfil de glicosilação 

um pouco diferente do das células humanas. Células murinas, como BHK e CHO não 

possuem algumas enzimas humanas de glicosilação tais como: 2-6, sialitransferase, 

1-3/4 fucosiltransferase e N-acetilglucosamina transferase. Além disso, estas 

linhagens produzem dois epítopos altamente imunogênicos para humanos: o Galα1-

3Gal e o Neu5Gc (PADLER-KARAVANI E VACARI 2011; SWIECH 2012). Todos os 

seres humanos expressam espontaneamente anticorpos contra estes dois glicanos, o 

que pode reduzir o tempo de ação dos biofármacos.  

Trabalhos recentes demonstraram que ácido siálico não-humano é encontrado 

em quantidades muito variáveis em glicoproteínas bioterapêuticas aprovadas para o 

tratamento de várias doenças. Entre os biofármacos listados podemos destacar: 

Helixate, Kogenate, NovoSeven produzidos em BHK e Herceptin, Humira, 

Refato produzidos em células CHO.  
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Portanto o Neu5Gc é um exemplo de xeno-antígeno que deve ser evitado para 

melhorar a qualidade do produto (GHJADERI et al., 2012, PLADER-KARAVANI E 

VAKARI 2011). Recentemente a Octapharma® lançou no mercado o primeiro FVIII 

recombinante produzido em células humanas (Hek293) aprovado pelo EMEA 

(European Medicines Agency) (WALSH,2014). 

Deste modo, a busca por novas plataformas de produção de proteínas 

recombinantes vem ganhando destaque. Células humanas são excelentes candidatas 

devido a sua capacidade de produção de proteínas com perfil de glicosilação correto 

(sem a presença de resíduos imunogênicos) e a sua capacidade de gama-

carboxilação, modificações pós-traducionais essenciais para o FVII.  

    A necessidade de um fator VII de coagulação mais seguro, com um custo 

reduzido e também a necessidade de desenvolvimento de novos bioprocessos 

empregando linhagens celulares humanas, juntamente com estratégias que permitam 

a produção de altos níveis do produto justificaram a realização deste projeto que visa o 

desenvolvimento de um bioprocesso otimizado para a produção de fator de VII. 

Trabalhos neste sentido podem trazer como benefícios para a sociedade brasileira a 

possibilidade de obtenção de medicamentos mais eficientes. Dentro deste contexto, o 

presente estudo teve como proposta a clonagem e expressão do FVII em linhagens 

celulares humanas para a produção de um FVIIr mais eficiente e sem epítopos 

imunogênicos e por fim obter um produto recombinante mais seguro. 

   Este trabalho foi desenvolvido na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto 

(FMRP) que faz parte do CTC (Centro de Terapia Celular) um dos centros apoiados 

pela FAPESP/CEPID (Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão) e possui uma vasta 

experiência na produção de fatores recombinantes em células de mamífero. 
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2 OBJETIVO 

  O objetivo desse trabalho foi modificar linhagens celulares humanas com vetor 

lentiviral contendo o cDNA do FVII de coagulação sanguínea e selecionar a melhor 

célula produtora do FVII recombinante, para no futuro desenvolver um bioprocesso 

que possibilite a produção de FVII em larga escala utilizando células humanas. 
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Material e Métodos 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Fluxograma mostrando as etapas de desenvolvimento do projeto. 
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3.2 Vetores 

- p1054-CIGWS (cedido por Katja Lützenkirche, George Speyer Haus, Frankfurt, 

Alemanha) 

- pCMVR 8.91 (cedido por Romain Zufferey, Universidade de Turin, Itália) 

- pMD2.VSVG (cedido por Luigi Naldini, Universidade de Turin, Itália) 

- pUC19-F7 (adquirido do ATCC sob o número de catálogo 59791) 

 

3.3 Linhagens celulares 

Sk-Hep-1 - linhagem celular derivada de adenocarcinoma de fígado humano (adquirido 

do ATCC® sob número de catálogo HTB-52™); 

HepG2 - linhagem celular derivada de hepatocarcinoma humano(adquirido do ATCC® 

sob número de catálogo HB-8065™); 

HKB11 - linhagem celular hibrida de células embrionárias de rim humano, Hek293 e da 

linhagem celular de células B, 2B8 (adquirido do ATCC® sob número de catálogo CRL-

12568); 

BHK-21 - linhagem celular de rim embrionário de hamster (Baby Hamster Kidney) que 

será utilizada como controle (adquirido do ATCC® sob número de catálogo CCL-10™); 

Hek293T – linhagem celular derivada de células embrionárias de rim humano, 

modificadas para a produção de lentivírus (adquirido do ATCC® sob número de 

catálogo CRL-3216™) 

 

3.4 Caracterização das linhagens celulares humanas 

As linhagens celulares anteriormente citadas (com exceção da BHK-21 e 

Hek293T) foram caracterizadas quanto ao nível de expressão de RNAm pelo método 

de PCR em tempo real. Os genes analisados foram: -carboxilase, vitamina K 2,3-

epóxido redutase (VKOR) e calumenina. Além disso, foi realizada a análise da 

expressão basal de fator VII de cada uma das linhagens celulares. A análise 
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quantitativa da expressão foi realizada pela metodologia TaqMan (Applied 

Biosystems), cujos primers e sondas foram adquiridos pelo sistema AssayOnDemand. 

Para a normalização das amostras foi utilizada a média geométrica dos Cts dos genes 

endógenos, GAPDH e -actina, obtidos pelo sistema PDAR (Applied Biosystems) cuja 

eficiência de amplificação é a mesma dos genes alvos, o que possibilitou a análise 

pela metodologia de 10000/2^C, fórmula esta que não necessita de gene calibrador 

para a análise (ALBESIANO et al, 2003). 

 

3.5 Clone isolado a partir de uma biblioteca de cDNA humano 

O experimento teve inicio a partir da extração de RNA total de 3x106 células da 

linhagem de hepatocarcinoma HepG2, por meio do Kit RNaesy Minikit (QIAGEN) 

seguindo as instruções do fabricante. Em seguida, procedeu-se a transcrição reversa 

em cDNA utilizando a transcriptase reversa High Fidelity (Life Tecnology) de acordo 

com instruções do fabricante. 

Para a construção dos oligonucleotídios sintéticos, primers, foi utilizado como 

referência a sequência de nucleotídeos depositados no GenBank (NCBI - National 

Center for Biotechnology Information) sob o número de acesso NM_000131.3 com a 

denominação de Homo sapiens coagulation factor VII. 

 

3.6 Amplificação do DNA por PCR 

A amplificação das sequencias nucleotídicas correspondente ao fator VII foi 

realizada pela técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizando as 

seguintes sequências de oligonucleotídeos (primers): sense 5´- 

GTCGACATGGTCTCCCAGGCCCTC -3´ e antisense 5´ - 

GATATCCTAGGGAAATGGGGCTCGC -3´, no termociclador GeneAmp PCR Sistem 

9700, Applied Biosystems. Para uma reação com volume final de 25 µL foram 

utilizados: 20 ng de cDNA, 0,2 mM dos dNTPs; 2,0 µL de primer 5’ (5ρmoles/ µL); 2,0 



17 
 

µL de primer 3’ (5ρmoles/ µL); 1U da enzima Taq DNA polimerase (Platinum High 

Fidelity – Invitrogen) e 2,5 µL do seu tempão (100 mM Tris-HCl, pH 8,3, 500 mM KCl, 

15 mM MgCl2 e 0,01 % de gelatina (m/v). O programa de amplificação foi inicialmente 

composto por desnaturação inicial a 94°C durante dois minutos, seguida por 35 ciclos 

de 94°C durante 40 segundos, 65°C durante 1 minuto, 72°C durante 2 minutos. 

Finalmente, seguiu-se uma extensão final de 72°C durante 10 minutos. 

 

3.7 Purificação do fragmento amplificado 

O produto da reação de amplificação, correspondendo ao gene do Fator VII foi 

submetido à eletroforese em gel de agarose 1% e a banda de 1,4Kb foi recortada do 

gel e purificada utilizando o kit de purificação de produto de PCR em gel de agarose  -

Illustra GFX PCR DNA and Band Purification Kit (GE) – seguindo as recomendações 

do fabricante. Este procedimento permite a eliminação dos contaminantes antes de 

prosseguir com a subclonagem no vetor desejado. 

 

3.8 Ligação do gene isolado no vetor pGEM®-T Easy - Subclonagem 

Foi realizada a reação de ligação incubando 5L do tampão da enzima (2X 

Rapid ligation buffer - Promega), 1L do vetor linearizado (pGEM-T Easy vector - 

Promega), 3L do produto de PCR relativo ao cDNA do fator VII e 1U/L da T4 DNA 

ligase (Promega). A reação foi incubada overnight a 4C. 

 

3.9 Preparação de bactérias competentes 

Uma alíquota da bactéria E. coli DH10 foi colocada em meio de cultura LB 

(10g de Triptona, 10g de NaCL, 5g de extrato de levedura, diluir em H2O, pH7.0) e 

incubada sob agitação a 37C, overnight. A seguir essa cultura foi inoculada em meio 

LB e incubada a 37C sob agitação por 2 horas (assim a cultura atingirá a fase de 
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crescimento logarítmica) até atingir a D.O. de 0,5 – 0,6. Parte dessa suspensão 

bacteriana foi centrifugada e ressuspendida em tampão Tris-HCl Cálcio (Tris-HCl 10 

mM pH 8,0; CaCl2 70 mM). Essas bactérias competentes foram estocadas utilizando 

glicerol 70% e armazenadas em freezer -80C.  

 

3.10 Transformação bacteriana 

Foram adicionados 4L da reação de ligação do vetor em microtubo contendo 

bactérias competentes. Por meio de choque térmico a 42C por 50s, seguido de 2 

minutos em banho de gelo procedeu-se a transformação. Em seguida, essa mistura foi 

estricada em placas contendo meio de cultura LB-ágar com o antibiótico ampicilina 

(100 mg/mL) com a finalidade de selecionar as colônias contendo plasmídeos 

recombinantes. As placas foram incubadas a 37C, overnight. 

 

3.11 Extração de DNA plasmidial 

Uma colônia de bactéria,  selecionada a partir da placa anteriormente 

estricada, foi inoculada em minicultura contendo 5mL de LB líquido com antibiótico 

ampicilina (100 mg/mL) e incubada em shaker a 37C, por 16h. Para isolar o DNA 

plasmidial foi utilizado o Kit de Miniprep (Qiagen) seguindo as recomendações do 

fabricante. 

A quantificação e a pureza da amostra do DNA extraído foi realizada por 

espectrofotometria utilizando os comprimentos de onda de 260 a 280 nm. A qualidade 

do DNA foi observada por meio de eletroforese em gel de agarose 1%. 
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3.12 Análise da extração do DNA plasmidial  

O DNA, relativo ao gene do FVII, foi analisado com o uso das endonucleases 

de restrição específicas (Sal I e EcoR V). O produto da digestão foi analisado por 

eletroforese em gel de agarose 1%. 

 

3.13 Sequenciamento do DNA referente ao gene do FVII 

A banda de aproximadamente 1300pb referente ao cDNA do gene do fator VII 

foi sequenciada utilizando os primers: sense 5´- GTCGACATGGTCTCCCAGGCCCTC 

-3´ e antisense 5´ - GATATCCTAGGGAAATGGGGCTCGC -3´. O sequenciamento foi 

realizado no aparelho ABITM3130 Prism (PE Applied Biosystems). Para a reação de 

sequenciamento foi utilizado 2L do reagente Big Dye Terminator (v3.1) (PE Applied 

Biosystems), 100 ng de DNA plasmidial e 2,5 pmoles de primer. Essa reação foi 

submetida a uma termociclagem de 95C por 10 s, 51C por 5 s e 60C por 4 min, 

perfazendo 25 ciclos. 

A seguir a reação foi precipitada com o protocolo ABI/Isopropanol (MERCK).  

Na forma de eletroferograma as sequências de DNA geradas foram diretamente 

enviadas, para um computador PowerMac (Macintosh), conectado ao aparelho 

sequenciador. Estes eletroferogramas foram interpretados pelo software Sequencing 

Analysis 3.3 e convertidos em seqüências de DNA, as quais foram analisadas 

empregando os programas ChromasPro e SeqMan. Após a análise das sequências, 

estas foram analisadas na ferramenta de bioinformática Blast 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) para a verificação da homologia com a sequência do 

fator VII.  

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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3.14 Amplificação do gene FVII-ATCC por PCR e ligação no vetor pGEM®-

T Easy - Subclonagem 

O vetor pUC19-F7 foi adquirido da empresa American Type Culture Collection 

(ATCC cat num 58791). Este vetor possui a sequencia do gene do fator VII, variante 

02 e foi utilizado para o isolamento do gene fator VII a partir de uma reação de PCR, 

utilizando a reação de amplificação descrita na seção 3.5. Após a amplificação foi 

realizada a reação de ligação incubando 5L do tampão da enzima (2X Rapid ligation 

buffer - Promega), 1L do vetor linearizado (pGEM-T Easy vector - Promega), 3L do 

produto de PCR digerido relativo ao cDNA do fator VII e 1U/L da T4 DNA ligase 

(Promega). A reação foi incubada overnight a 4C. 

Após a subclonagem no vetor pGEM-T Easy, procedeu-se com o 

sequenciamento do DNA para verificação da homologia da sequência, como descrito 

anteriormente. 

 

3.15 Clonagem do gene FVII-ATCC no vetor p1054-CIGWS e checagem 

por enzimas de restrição 

 Após o sequenciamento e confirmação do gene do FVII, o fragmento relativo a 

sequencia do gene foi retirado do vetor pGEM-TEasy por meio de uma reação de 

digestão com as enzimas de restrição SalI e EcoRV. Uma vez isolado e purificado, o 

fragmento foi clonado no vetor lentiviral p1054-CIGWS. 

Foi realizada a reação de ligação incubando 50 ng/L do vetor lentiviral p1054-

CIGWS linearizado, 150 ng/L do produto de PCR digerido relativo ao cDNA do fator 

VII, 1U da T4 DNA ligase (Invitrogen) e 4L do tampão específico da enzima (250mM 

Tris-HCl, pH 7.6, 500mM MgCl2, 5mM ATP, 5mM DTT, 25% polietilenoglicol 8000), 

para um volume de reação final de 20L. A reação foi incubada por 16 horas a 16°C 

no termociclador GeneAmp® PCR System 9700 (Amplied Biosystems). 
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Com o intuito de checar se a ligação ocorreu de maneira correta, foi realizada 

uma digestão com a enzima de restrição ScaI, responsável por cortar o DNA do vetor 

p1054-FVII nas posições 1478 e 8456, podendo ser visualizada no gel de agarose 1% 

como bandas do tamanho de 6,9 kb e 4,4 Kb. 

 

3.16 Produção dos vetores p1054-FVIIr, pCMVR 8.91 e pMD2.VSVG  

 Após a clonagem do gene do FVII no vetor p1054-FVII, foi realizada a 

amplificação dos seguintes plasmídeos: p1054-FVIIr, pCMVR 8.91 e pMD2.VSVG. 

Inicialmente foi realizada, para cada um dos plasmídeos, a transformação de bactérias 

competentes utilizando a metodologia de choque térmico a 42C por 50s, seguido de 2 

minutos em banho para cada um dos respectivos vetores.  

Em seguida, essa mistura foi estricada em placas contendo meio de cultura LB-

ágar com o antibiótico ampicilina (100 mg/mL) com a finalidade de selecionar as 

colônias contendo plasmídeos recombinantes. As placas foram incubadas a 37C, 

overnight. Uma colônia de bactéria, da placa transformada, foi inoculada em 

minicultura contendo 5mL de LB líquido/antibiótico e incubada a 37C com agitação de 

200 rpm, por 16h. Após esse período, os 5 mL da minicultura de bactérias foi 

inoculada em 100 mL de LB líquido/antibiótico e incubada sob as mesmas condições 

descritas anteriormente. 

Para isolar o DNA plasmidial foi utilizado o QIAfilter Plasmid Midi Kit (Qiagen) 

seguindo as recomendações do fabricante. A quantificação e a pureza da amostra do 

DNA extraído foi realizada por espectrofotometria utilizando os comprimentos de onda 

de 260 a 280 nm. A qualidade do DNA foi observada por meio de eletroforese em gel 

de agarose 1%. 

Todos os vetores utilizados foram checados com enzimas de restrição para a 

confirmação da integridade. A sequência do vetor pMD2.VSVG foi checada com a 

digestão com as enzimas de restrição EcoRI e BamHI, (bandas esperadas 556 pb, 858 
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pb, 1671 pb e 2737), enquanto que a do vetor pCMVR 8.91 pode ser observada após 

a digestão coma enzima EcoRI (banda esperada 12150pb) 

 

3.17 Transfecção da linhagem celular Hek293T para produção de 

partículas virais 

 

 Com o objetivo de produzir partículas virais para posterior modificação das 

células alvo, foi utilizada a linhagem Hek293T que são capazes de empacotar os vírus 

após a tripla co-transfecção. Para a transfecção com o plasmídeo p1054-FVIIr foram 

utilizados dois protocolos, com o intuito de testar o mais eficiente para posterior 

produção de lentivirus. O primeiro consistiu no uso do lipídeo catiônico Lipofectamina®, 

seguindo as recomendações do fabricante. Foram plaqueadas 1 x 107 células em 

frascos T175 e utilizou-se a quantidade de 30 g de DNA total. 

 A segunda metodologia utilizada consistiu no uso do reagente de transfecção 

Polyethylenimine (PEI), um polímero catiônico que se liga ao DNA resultando na 

formação de um complexo DNA-PEI (polyplex), que pode eficientemente transfectar 

células de mamíferos. Essa metodologia foi descrita por Segura e colaboradores em 

2010. Para a transfecção foram plaqueadas 1 x 107 células em frascos T175 e 

utilizado DNA na proporção 3:2:1 (p1054-FVIIr: pCMVR8.91: pMD2VSVG). A razão 

de DNA:PEI utilizada foi de 1:2.  

 

3.18 Produção de lentivirus 

Células Hek293T são frequentemente utilizadas para a produção de partículas 

lentivirais. Para a produção viral é importante que a linhagem celular (Hek293T) 

expresse estavelmente o gene para o grande antígeno T do SV40. Neste método é 

necessário o uso de um vetor contendo o transgene e dois vetores auxiliares, que 

possuam a origem de replicação do SV40, para que após a transfecção os plasmídeos 
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dentro das células possam se replicar, o que aumenta a transcrição do transgene e a 

produção de proteínas virais e por fim mais partículas virais serão secretadas no meio 

de cultura. 

Para a produção de partículas virais foi utilizado o reagente PEI. Os três 

plasmídeos foram transfectados na seguinte proporção: 20 g vetor com o transgene 

(p1054-FVIIr), 13 g pCMVR8.91 (contendo gag, pol, ver e tat do HIV-1), 7 g pMD2 

VSVG (codifica o envoltório do VSV-G). 

Após a transfecção (15-20 horas) as células foram incubadas com meio fresco. 

Após 48 horas o sobrenadante foi coletado, centrifugado a 450 x g, por 5 minutos a 

4C, filtrado (filtro 0,45 m) para a retirada de restos celulares. Alíquotas de 1 mL 

foram congeladas a -80C para a determinação do título viral e para o uso nos 

experimentos de transdução. Uma vez congelado a -80C e descongelado (a 37C), o 

poder de infecção das partículas virais é diminuído em cerca de 20-40%. Entretanto, 

para padronização do uso e para que os experimentos possam ser reproduzíveis, as 

partículas virais foram primeiramente congeladas. 

 

3.19 Titulação viral por citometria de fluxo 

 Para a titulação do sobrenadante viral, inicialmente foi plaqueado 2x105 células 

Hek293T em cada poço, da placa de 6 poços. Após atingir a confluência de 80-90% as 

células foram infectadas com o sobrenadante contendo vírus p1054-FVIIr nas 

seguintes diluições: 1:1, 1:2 e 1:3, sendo a proporção de sobrenadante viral para meio 

de cultura fresco. As diluições foram feitas em duplicata e foi utilizado polybrene 5,5 

ug/mL. 

 Após 16h de infecção, o meio das células foi trocado por meio fresco (DMEM 

10% soro fetal bovino). As células foram então cultivadas por 48h e após este período 

foram tripsinizadas e levadas para a citometria de fluxo para a análise da expressão 
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do gene GFP contido no vetor p1054-FVIIr. De posse dos resultados obtidos pela 

citometria de fluxo foi possível calcular o título viral a partir da fórmula abaixo. 

T = (F x C/V) x D 

F = frequência de células GFP positivas (%obtida/100) 

C = numero total de células no poço no momento da transdução 

V = volume em mL do poço 

D = diluição do vetor lentiviral 

 

3.20 Transdução dos vetores lentivirais nas linhagens celulares alvo 

 Alíquotas do sobrenadante produzido pelas células Hek293T transfectadas, e 

anteriormente congeladas, foram descongeladas e colocadas sobre as culturas das 

linhagens celulares Sk-Hep, HepG2, HKB11 e BHK, na presença de polybrene 5,5 

µg/mL. Para isso, 24h antes da transdução, as células foram plaqueadas na 

concentração de 2x105 células por poço, na placa de 6 poços. Foi adicionada uma 

concentração viral de 10 vírus/célula, baseado nos valores obtidos pela titulação viral. 

Após a adição do sobrenadante viral, as células foram incubadas a 37ºC em atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2, e os ciclos de transdução foram repetidos por dois a três 

dias consecutivos, dependendo da linhagem celular.  

 

3.21 Análise da eficiência de transdução e expressão do gene GFP por 

citometria de fluxo  

 Após a modificação das linhagens celulares com o vetor lentiviral, foi possível 

analisar a eficiência da transdução por meio da expressão do gene marcador GFP, 

utilizando a citometria de fluxo. Após 48h do último ciclo de transdução, as células 

foram tripsinizadas e 1x105 células foram ressuspendidas em PBS 1X  e enviadas para 

análise. Células não modificadas são utilizadas como calibradoras. A citometria de 
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fluxo permite observarmos, dentro de uma amostra, qual a porcentagem de células 

que expressam o gene GFP. 

 A análise por citometria de fluxo da expressão de GFP também foi utilizada 

para verificar e acompanhar a estabilidade das células produtoras de FVIIr, ao longo 

das passagens em cultura. 

 

3.22 Seleção das células GFP positivas por citometria de fluxo (Sorting 

Celular) 

 Com a finalidade de selecionar populações celulares recombinantes mais 

homogêneas e aumentar a quantidade de células GFP positivas e consequentemente, 

produtoras de FVII recombinante, foi realizado uma seleção das células GFP positivas 

por citometria de fluxo utilizando o citômetro  BD FACSAria.  

 Para tanto as linhagens celulares HKB-11/FVIIr e Sk-Hep/FVIIr foram 

cultivadas nos seus respectivos meios de cultura e, no dia do sorting, as células foram 

tripsinizadas com solução de Tripsina-EDTA 1X e passadas em uma peneira com 

poros de 0,45m de diâmetro, para evitar a formação de aglomerados celulares.  

 Após a calibração do citômetro de fluxo fez-se a seleção das células GFP 

positivas, de modo que somente tais células foram coletadas, enquanto que as células 

GFP negativa foram descartadas. As células selecionadas foram colocadas 

novamente em cultura para posteriores análises.  

 

3.23 Expressão gênica do FVII recombinante e das enzimas de -

carboxilação por PCR em tempo real  

 

 A análise da expressão do RNAm relativo ao fator VII na população celular, 

bem como das enzimas relacionadas a -carboxilação, foi realizada através de RT-
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PCR em tempo real. Para tanto, inicialmente procedeu-se a extração de RNA total de 

5x106 células, utilizando-se o Kit RNeasy (Quiagen), seguindo as instruções do 

fabricante. Após a extração, a pureza e concentração do RNA total foram avaliadas 

por análise de absorbância a 260 nm e 280 nm. 

 A análise da expressão do RNAm envolveu duas etapas: a) em um primeira 

etapa foi realizada a síntese do cDNA a partir de 2 µg de RNA total; b) em uma 

segunda etapa foi realizada a amplificação do cDNA pela reação em cadeia da DNA 

polimerase em tempo real (Real Time PCR).  

 O gene calibrador utilizado em nosso laboratório é uma média geométrica entre 

os genes endógenos GAPDH e β-actina, obtido pelo sistema PDAR (Applied 

Biosystems) cuja eficiência de amplificação é a mesma dos genes alvos, o que 

possibilita a análise pela metodologia de Ct. 

 

3.24 Quantificação do FVIIr pelo ensaio de ELISA  

 

 Para a quantificação total de fator VII (FVII e FVIIa) produzido pelas linhagens 

celulares, foi realizado o teste de ELISA para o fator VII, Factor VII Human ELISA Kit 

(Abcam 108829), de acordo com as instruções do fabricante. 

 O meio de cultura das células produtoras de FVIIr foi coletado após 24h, 48h, 

72h e 96h de cultivo, e centrifugados a 3000xg por 10 minutos a 4°C. Após a 

centrifugação foram feitas alíquotas de 1mL das amostras e congeladas a -20°C. No 

dia do experimento, uma alíquota foi descongelada e 50 L de cada amostra foi 

incubada em placa de 96 poços contendo o anticorpo para FVII. Em seguida foram 

realizadas incubações com anticorpo biotinilado, conjugado estreptoavidina-

peroxidase, e por fim um substrato cromogênico, Entre a adição de um reagente e 

outro foram realizadas lavagens com tampão específico. Todos os reagentes foram 

fornecidos pelo fabricante do kit. Após o tempo de reação, a absorbância das 
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amostras é lida em espectrofotômetro, a um comprimento de onda de 450 nm. O 

resultado final é dado em ng/mL. 

 Este teste emprega a técnica de quantificação por ensaio imunoenzimático 

capaz de medir a quantidade de FVII. Esse processo ocorre de maneira que o FVII 

presente nas amostras e na curva padrão, seja ligado a uma estrutura em forma de 

sanduíche contendo um anticorpo monoclonal específico para o fator VII e um 

anticorpo policlonal biotinilado, o qual é reconhecido por um conjugado com a 

estreptoavidina biotinilada. 

  

3.25 Quantificação do FVIIr ativo pelo ensaio de TP (Tempo de 

Protrombina)  

 Com o intuito de quantificar o FVIIr produzido na forma ativa, foi realizado o 

ensaio de TP no Laboratório de Controle de Qualidade do Hemocentro de Ribeirão 

Preto, utilizando o equipamento ACL 7000 (Instrumentation Laboratory). 

 O tempo de protrombina é um teste utilizado para a avaliar a anteriormente 

chamada via extrínseca e a via comum, ou seja, os fatores VII, X, V, II e o fibrinogênio. 

Assim, o tempo de protrombina estará aumentado em casos de deficiência de 

fibrinogênio e de qualquer um dos fatores mencionados anteriormente. 

 O meio de cultura das células produtoras de FVIIr foi coletado após 24h, 48h, 

72h e 96h de cultivo, e centrifugados a 3000xg por 10 minutos a 4°C. Após a 

centrifugação foram feitas alíquotas de 1mL das amostras e congeladas a -20°C. No 

dia do experimento, uma alíquota de cada amostra foi descongelada para a realização 

do teste. Este consiste na determinação do tempo  de coagulação de um plasma 

deficiente, após a adição de tromboplastina (fator III) e de cálcio, à 37°C. A adição de 

um excesso de tromboplastina promove a ativação do FVII presente na amostra. Uma 

vez ativado, o FVIIa ativará o fator X, iniciando a via comum da coagulação. 
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 O resultado é dado em porcentagem, o qual é convertido em UI (Unidades 

Internacionais) de acordo com a convenção de que 100% corresponde a 1UI. 

  

3.26 Western Blot para FVII 

 Após a quantificação pelo ensaio de ELISA foi realizada a avaliação do FVIIr 

produzido pelas linhagens celulares por meio da técnica de Western Blot. Para isso, 

inicialmente as células foram cultivadas em seus respectivos meios de cultura na 

ausência de soro fetal bovino, por um período de 48h.  

 Após coletar 40 mL de sobrenadante de cada tipo celular, estes foram 

concentrados utilizando membranas VivaSpin 20, 30kDa MWCO (GE Healthcare). Foi 

então utilizada uma segunda metodologia a fim de obtermos um sobrenadante mais 

concentrado, o SpeedVac, o qual é capaz concentrar amostras utilizando um processo 

de centrifugação à vácuo. As amostras foram quantificadas no espectrofotômetro  

NanoVue Plus (GE Healthcare), o qual determina a concentração de proteínas pela 

absorbância a 280 nm dos aminoácidos tirosina, triptofano e fenilalanina.   

 Após a quantificação, as amostras foram aplicadas em um gel de poliacrilamida 

com gradiente de 4-20% e expostas a uma voltagem de 100V por um período de 20 

minutos, seguido de 150V por 2 horas e 30 minutos. Depois de correr o gel foi 

realizada a transferência do material para uma membrana de PVDF, procedimento 

esse no qual se aplica uma voltagem de 35V durante 1 hora. Uma vez feita a 

transferência, a membrana foi incubada em TBS-T 1X (20mM TRIS + 385mM NaCl + 

0.05% Tween 20) com 5% de leite em pó desnatado, sob agitação, overnight (16h). 

Essa etapa é denominada bloqueio. 

 No dia seguinte, a membrana contendo as amostras foi retirada da solução de  

bloqueio, lavada com tampão TBS-T 1x e incubada com o anticorpo primário anti-FVII 

humano (Abcam) em uma diluição de 1/500 em TBS-T 1X com 5% de leite em pó 

desnatado. Após um período de 16 horas, a membrana foi novamente lavada com 
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tampão TBS-T 1x e em seguida incubada com anticorpo secundário anti-habbit 

(1/5000). Depois de 1h, a membrana foi exposta ao reagente ECL Prime (GE 

Healthcare), seguindo instruções do fabricante, e revelada em foto documentador. 

 

3.27 Avaliação do crescimento celular das linhagens celulares 

 Para caracterizar o crescimento celular das linhagens transduzidas foi realizada 

uma cinética de crescimento por um período de 7 dias na qual foi avaliada a 

velocidade específica máxima de crescimento celular, µmáx (h-1) como parâmetro de 

cultivo.  

 No dia zero, em cada placa de cultura de 100 mm foram plaqueadas 1 x 105 

células totais em um volume final de 8 mL de meio de cultura específico para cada 

linhagem celular, suplementado com vitamina K (5µg/mL) (Kanakion® MM – Roche). A 

cada 24 horas, duas dessas placas de cultura foram tripsinizadas com solução de 

Tripsina-EDTA 1x e as células foram contadas pelo método de exclusão do azul de 

tripan para avaliar a viabilidade celular. O experimento foi realizado em duplicata. 

 Com os valores encontrados de crescimento celular, foi montado um gráfico de 

concentração celular ao longo do tempo, bem como um de viabilidade celular por 

tempo. 

 Para a determinação da velocidade específica de crescimento celular máxima, 

foi utilizada a seguinte equação (MILLER & REDDY, 1998; HISS, 2001): 

                 µ  =  1  . dX    (4.1) 
                                                  X     dt 
 

Onde: µ - velocidade específica de crescimento (h-1) 

          X – concentração de células (cél/mL)  

          t – tempo (h) 

  

Na fase exponencial de crescimento da célula pode-se considerar que: 
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    1  .  dX  = cte = µmáx   (4.2) 
                                    X     dt 
 

 Integrando esta equação da concentração inicial de células X0 a uma 

concentração X em um intervalo de tempo t, tem-se que,   

    ln X = ln X0 + µmáx . t   (4.3) 

 

 Nesta expressão, o valor de µmáx é o coeficiente angular do gráfico de ln X em 

função do tempo. Uma vez determinado o valor de µmáx , é possível determinar o 

tempo de duplicação (td) na fase de crescimento exponencial através da equação 

abaixo: 

    td  =   ln 2    (4.4) 
             µmáx 
 

  

3.28 Cinética de produção do FVIIr nas linhagens celulares humanas 

modificadas cultivadas em placas estáticas 

 Para caracterizar o perfil de produção de FVIIr das linhagens transduzidas foi 

realizada uma cinética de produção por um período de 4 dias na qual foi avaliada a 

quantidade de FVIIr acumulado a cada 24 horas.  

 No dia zero, em cada placa de cultura de 100 mm foram plaqueadas 1 x 105 

células BHK-21,  4 x 105 células Sk-Hep-1,  6 x 105 células HKB-11 e 1,8 x 106 células 

HepG2 em um volume final de 8 mL de meio de cultura específico para cada linhagem 

celular, suplementado com vitamina K (5µg/mL) (Kanakion® MM – Roche). A cada 24 

horas, duas dessas placas de cultura foram tripsinizadas com solução de Tripsina-

EDTA 1X e as células foram contadas pelo método de exclusão do azul de tripan para 

avaliar a viabilidade celular. O sobrenadante celular foi coletado e centrifugado a 000g 

por 10 minutos. As amostras foram aliquotadas  e congelado a -20°C para posterior 
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análises de ELISA e ensaio de atividade biológica. O experimento foi realizado em 

duplicata. 

 Para a análise da diferença estatística entre o crescimento celular das 

linhagens celulares transduzidas foi utilizado o Teste t, método paramétrico e não 

pareado. P<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. As análises estatísticas 

foram feitas utilizando o softhware GraphPad Prism 5. 

 

3.29 Crescimento em suspensão utilizando microcarregadores em 

frascos Spinner 

 Inicialmente as células foram cultivadas em frascos de cultura de 75 cm2 para 

expansão, e mantidas em incubadora a 37° C e 5% de CO2. Após atingir a confluência 

de aproximadamente 80%, as células foram desaderidas com Tripsina-EDTA 1X e 

inoculadas em frascos T de 75 cm2. A morfologia celular durante a expansão foi 

observada com a utilização de um microscópio invertido. 

 Após atingir o número de células suficientes (5x106 células), inoculou-se em 

frasco spinner (100 mL, com volume de trabalho de 50 mL) já contendo meio de 

cultura e microcarregador. Utilizou-se a concentração de 3,0 g/L do microcarregador 

Cytodex 3. O preparo e esterilização dos microcarregadores foi realizado de acordo 

com as normas do fabricante. O experimento foi dividido em 2 fases: a fase para a 

adesão e a fase para a expansão celular. A duração da fase de adesão foi de 6 horas, 

com agitação intermitente: de 30 em 30 minutos por 2 minuto.  Para a fase de 

expansão utilizou-se agitação constante de 40 rpm.  

 Para avaliar a adesão das células nos microcarregadores, foram retiradas 

amostras a cada uma hora para determinação da densidade celular em suspensão e a 

viabilidade.  

 Para acompanhar o crescimento celular durante a fase de expansão foram 

retiradas amostras a cada 24 horas para quantificação celular e para posteriores 
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análises de glicose e ácido láctico. As células livres em suspensão foram quantificadas 

utilizando o método de exclusão pelo corante azul de tripan. Já para as células 

aderidas nos microcarregadores, a quantificação foi determinada através do método 

Cristal Violeta. 

 Amostras do sobrenadante celular foram coletadas, centrifugadas e congeladas 

a -20°C para posterior análises de ELISA e ensaio de atividade biológica. 

 O experimento teve duração de 10 dias, sendo que a cada 3 dias foram feitas 

fotomicrografias em microscopia de contraste de fases para analise das células 

aderidas aos microcarregadores e microscopia de fluorescência, para analises da 

expressão de GFP das células aderidas. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização das linhagens celulares  

As linhagens celulares humanas HepG2, Sk-Hep-1, HKB-11 e a linhagem 

celular murina BHK-21, foram cultivadas na intenção de produzir um banco de células 

master e um banco de células de trabalho. A produção de banco de células é de 

extrema importância pois permite que haja uma reprodutibilidade dos experimentos ao 

longo do desenvolvimento do projeto. 

Com o intuito de conhecer melhor as linhagens celulares utilizadas no presente 

estudo, foi realizada uma caracterização morfológica das células, por meio de 

fotografias em microscópio óptico de contraste de fase (Figura 4). 

 

 
Figura 04: Morfologia das linhagens celulares humanas. Foto em microscópio óptico de contraste de 

fases mostrando em (A) linhagem celular BHK-21, (B) linhagem celular HepG2, (C) 
linhagem celular HKB-11 e (D) linhagem celular Sk-Hep-1. 

 

A B 

C D 
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Como podemos observar na Figura 04, as células da linhagem murina BHK-21 

(A) são grandes, de morfologia alongada e com características fibroblastóides. Em B, 

podemos observar a linhagem HepG2 que cresce em aglomerados de células 

aderidas à placa de cultura. Esse perfil de crescimento deve-se, provavelmente, ao 

fato dessas células derivarem de um hepatocarcinoma. 

A linhagem celular híbrida HKB-11 é mostrada em (C), na qual pode-se 

observar que as células crescem aderidas e possuem uma morfologia mais alongada, 

porém, de menor tamanho, quando comparadas com a BHK-21. Já a linhagem Sk-

Hep-1 (D), apresenta morfologia de células epiteliais, condizendo com sua origem de 

adenocarcinoma hepático. 

Além da caracterização morfológica, as linhagens celulares humanas também 

foram caracterizadas quanto a expressão dos genes envolvidos no processo de -

carboxilação. Para isso foi realizada a quantificação por PCR em tempo real dos 

genes -carboxilase e vitamina K 2,3-epóxido redutase (VKORC1), além do gene 

inibitório calumenina (CALU). Também foi possível a quantificação do RNAm referente 

ao gene do Fator VII endógeno, como mostra a Figura 05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05: Expressão relativa dos genes CALU, VKORC1, -carboxilase e FatorVII nas linhagens 
celulares humanas. 
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Em relação aos genes envolvidos no processo de -carboxilação, a linhagem 

celular HepG2 é a que mais expressa -carboxilase e VKORC1. As céulas HepG2 

expressaram 72 unidades relativas de expressão (URE) do gene -carboxilase e 104 

URE do gene VKORC1. As células HKB-11 e SK-Hep expressam cerca de 12 URE  e 

19 URE do gene -carboxilase e 64 URE e 63 URE do gene VKORC1, 

respectivamente. 

Como observado no gráfico, a linhagem HepG2 foi a que mais expressou o 

gene inibitório CALU, na ordem de 55 URE, seguidas pelas linhagens HKB-11 (41 

URE) e SK-Hep (31 URE). 

Com o objetivo de identificar a melhor linhagem celular humana para a 

produção do fator VII recombinante, foi realizada uma razão entre a expressão do 

gene inibitório CALU e a expressão dos genes envolvidos na -carboxilação (Tabela 

II). 

 

Tabela II. Razão entre a expressão dos genes CALU, VKORC1 e -carboxilase. 
 

Células 
Razão 

(CALU/VKORC1) 

Razão 

(CALU/-Carbox) 

HepG2 0,52 0,76 

SK-Hep 0,48 2,50 

HKB-11 0,64 2,10 

 
 
Como mostrado na tabela II, a linhagem celular que apresentou menor razão 

entre a expressão do gene inibitório CALU e os genes -carboxilase e VKORC1 foi a 

HepG2, seguida da linhagem HKB-11 e Sk-Hep-1, estas com um perfil semelhante. 

 

4.2 Clonagem do gene do FVII a partir da biblioteca de cDNA de HepG2 

 Após a caracterização das linhagens celulares foi realizada a amplificação do 

cDNA do FVII para a posterior clonagem em vetor de expressão. Para a clonagem do 

gene de interesse no vetor de sequenciamento pGEM-T Easy (subclonagem), 
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inicialmente o cDNA do fator VII foi isolado da linhagem celular hepática HepG2. Foi 

realizada a extração de RNAm total, produção de cDNA e posterior amplificação do 

gene do FVII por meio de uma reação de PCR utilizando os primers específicos 

(Material e Métodos, seção 3.5).  

 O fator VII é um gene que, pelo processo de splicing alternativo, apresenta 4 

variantes do RNA. Duas dessas variantes apresentam atividade biológica (variantes 1 

e 2) e a terceira é traduzida mas a proteína não é funcional. Além das 3 isoformas de 

RNA que são traduzidas, o FVII possui uma quarta variante que é um RNA não 

codificador.  

 A forma predominante no fígado normal é a variante 2 que devido ao processo 

de splicing alternativo não contem o éxon 1b e dessa forma codifica um peptídeo sinal 

menor e possui o tamanho de 1,3 Kb. A variante 1 contem o éxon 1b, um peptídeo 

sinal mais longo e apresenta o tamanho de 1,4 Kb. Contudo, o peptídeo maduro 

codificado por ambas as variantes são idênticos (HAGEN et al., 1986; O’ HARA et al., 

1987). A variante 3 possui ausência de 3 exons e seu tamanho é de 1150 pb esse 

RNA traduzido não dará origem a proteína funcional do fator VII. As isoformas 

possuem tamanho similar e podem afetar a amplificação da região desejada.  

Após a eletroforese em gel de agarose 1% foi possível observar uma banda larga 

entre as bandas do marcador de peso molecular de 1,0 e 2,0 Kb, como mostra a 

Figura 06. 
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Figura 06: Amplificação do gene do FVII a partir de uma biblioteca de cDNA da linhagem celular 
HepG2. Gel de agarose 1% mostrando a amplificação, por meio da reação de PCR, das 

variantes (1,4 Kb), (1,3 Kb) e (1,1 Kb) do fator VII. M – marcador 1 Kb, raia 1 – variantes do 
FVII, raia 2 – controle negativo da reação. 

 

 Possivelmente  esta regiâo amplificada possui as variantes 1, 2 e 3. A região 

mais proxima de 1,4 kb foi cortada do gel de agarose, purificada e clonada em vetor de 

sequenciamento (pGEM-T Easy) para checar qual variante estaria presente nas 

células HepG2. 

 Após o sequenciamento da isoforma clonada, foi realizada a checagem da 

sequência pela ferramenta de bioinformática, “Blast” do NCBI, que permite comparar o 

grau de similaridade entre a sequência obtida, através das reações de 

sequenciamento, com a sequência de nucleotídeos referente ao gene do FVII presente 

em um banco de dados. A análise do sequenciamento mostrou que a isoforma isolada 

era a variante 3, e não a variante 1 ou 2. A variante 3 possui ausência de 3 exons 

consecutivos na região 5’, sendo eles os éxons 1b (66 pb), 2 (161 pb) e 3 (25 pb), 

gerando um peptídeo maduro com 252 pb a menos que a variante 01 (Figura 07). 

Infelizmente esta variante não produz a proteína ativa. 
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Figura 07: Análise de sequenciamento. Análise de sequenciamento realizado utilizando o banco de 

dados público “Blast” (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/), mostrando a ausência de 3 exons 
consecutivos na região 5’, sendo eles os éxons 1b (66 pb), 2 (161 pb) e 3 (25 pb), gerando 
um peptídeo maduro com 252 pb a menos que a variante 01. 

 

 Para evitar atrasos no andamento do projeto, foi adquirido do ATCC a variante 

2 do FVII. 

 

4.3 Clonagem do gene do FVII-ATCC no vetor de sequenciamento 

 Para a clonagem do gene de interesse no vetor de subclonagem pGEM-T 

Easy, inicialmente o gene do fator VII foi isolado do vetor pUC19-F7 (ATCC) por meio 

de uma reação de PCR utilizando os primers específicos. Após a eletroforese em gel 

de agarose 1% foi possível observar a banda de aproximadamente 1,3 Kb (Variante 

2), como mostra a Figura 08. 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/

Variante 03
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Figura 08: Amplificação do gene do FVII-ATCC a partir do vetor pUC19-F7. Gel de agarose 1% 

mostrando a amplificação, por meio da reação de PCR, do gene do fator VII (raias 1 e 2). M – 
marcador 1 Kb. 

 

Em seguida, a sequência do FVII foi clonada no vetor intermediário pGEM-T 

Easy. Com o intuito de checar se ocorreu a ligação do fator VII na orientação correta 

no vetor foi realizada uma digestão utilizando as enzimas de restrição EcoRV e SalI. 

Após a digestão de 6 colônias foi possível observar uma banda de aproximadamente 

4,4 Kb, referente ao vetor juntamente com o inserto não digeridos, uma banda de 

aproximadamente 3,0 Kb referente ao vetor pGEM-T Easy e a banda de 

aproximadamente 1,3 Kb referente ao fator VII, como pode ser observado na Figura 

09.    
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Figura 09: Digestão do vetor pGEM-FVII com as enzimas de restrição SalI e EcoRV. Gel de agarose 

1% mostrando a digestão do vetor pGEM-FVII. Nas raias de 1 a 6 pode-se observar as 
bandas de aproximadamente 4,3 Kb referente ao vetor pGEM-T Easy juntamente com o DNA 
do FVII, a banda de aproximadamente 3,0 Kb referente ao vetor pGEM-T Easy após a 
digestão e a banda de aproximadamente 1,3 Kb referente ao FVII. M – marcador 1 Kb. 

 

 
 

4.4 Clonagem do cDNA do FVII em um vetor lentiviral 

 
Após o sequenciamento e confirmação da clonagem do gene referente ao fator 

VII de coagulação sanguínea humano, foi realizada a clonagem do mesmo no vetor 

lentiviral de expressão p1054- CIGWS. 

A ligação do inserto (FVIIr) no vetor lentiviral possibilitou a obtenção do vetor 

recombinante denominado p1054-FVIIr. Após a transformação das bactérias, 

observou-se o crescimento de 15 colônias. O DNA plasmidial de 3 colônias foi extraído 

e analisado por meio de uma reação de digestão com a enzima de restrição Sca I, que 

corta o vetor 1054-FVIIr nas posições 1478 pb e 8456 pb, gerando assim os 

fragmentos de 4469 pb e 6978 pb, como observado na Figura 10. Se o vetor estivesse 

vazio, veríamos apenas uma banda de 1054 pb. 
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Figura 10: Digestão do DNA referente ao vetor 1054-FVIIr com a enzima de restrição ScaI. Gel de 

agarose 1% mostrando a digestão do DNA referente a 3 colônias do vetor 1054-FVIIr (raias 1 
a 3), o qual apresenta as bandas de 4469 pb e 6978 pb. M – marcador 1 Kb. 

 
 

4.5 Modificação da linhagem celular Hek293T para a produção de 

lentivirus p1054-FVIIr 

 Após verificar a clonagem do gene FVII no vetor lentiviral p1054, o que 

culminou na geração do vetor p1054-FVIIr, este vetor foi utilizado para a produção de 

partículas virais. Para a produção de vetores lentivirais em células Hek293T, além do 

vetor contendo o transgene, dois outros vetores, pCMVR 8.91 e pMD2.VSVG, 

responsáveis pela formação do capsídeo e envelope viral respectivamente, também 

são necessários para formação de partículas viáveis. Os vetores utilizados foram 

checados com enzimas de restrição para a confirmação da integridade (bandas 

esperadas 556 pb, 858 pb, 1671 pb e 2737 para vetor pMD2.VSVG, e 12150pb vetor 

pCMVR 8.91), como mostra a Figura 11.  
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Figura 11: Digestão do DNA referente aos vetores pCMVR 8.91 e pMD2.VSVG com as enzimas de 

restrição BamHI e EcoRI. Gel de agarose 1% mostrando a digestão do DNA referente a 2 

colônias do vetor pMD2.VSVG (raias 1 e 2), o qual apresenta as bandas de 556 pb, 858 pb, 
1671 pb e 2737 pb. Nas raias 3 e 4 podemos observar uma banda de 12150 pb referente ao 

vetor pCMVR 8.91 linearizado após digestão com a enzima EcoRI. M – marcador 1 Kb. 

  
 
 Com os três vetores checados, procedeu-se a tripla co-transfeção da linhagem 

celular Hek293T para a produção de lentivírus. Para tanto duas metodologias foram 

utilizadas: a transfecção utilizando o reagente Lipofectamina 
®
 e a transfecção 

utilizando o reagente PEI (Polyethylenimine) (Material e Métodos, seção 3.16).  

 Uma vez que o vetor p1054 possui o gene da proteína verde fluorescente, 

GFP, foi possível verificar a eficiência de transfecção da linhagem celular por meio de 

microscopia de fluorescência e por citometria de fluxo.   

 Como mostrado na Figura 12 (A, B e C), podemos observar a fotomicrografia 

das células Hek293T após 48h da transfecção com Lipofectamina
®. A intensidade de 

células GFP positivas não se mostrou muito elevada, como pôde ser confirmada 

posteriormente por citometria de fluxo, na qual foi possível observar que apenas 

11,12% das células estavam expressando GFP (Figura 12C).   
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Figura 12: Células Hek293T após 48h de transfecção com Lipofectamina

® 
e com PEI. Foto em 

microscópio óptico de contraste de fases mostrando em (A e D) linhagem celular Hek293T  
transfectadas. Foto em microscópio óptico de fluorescência mostrando em (B e E) as células 
Hek293T após 48h da transfecção utilizando a Lipofectamina

® 
(B) e o PEI (E). Em C e F 

pode-se observar a porcentagem de células GFP positivas mensuradas por citometria de 
fluxo.  

 
 
 Em paralelo à transfecção com Lipofectamina® foi realizada a modificação das 

células Hek293T com o reagente PEI. Essa metodologia mostrou-se mais eficiente 

para a produção de lentivírus, como pode-se observar nas fotomicrografias em 

microscópio de fluorescência (Figura 12 E) , bem como pela porcentagem de 

expressão da proteína GFP, da ordem de 32,17%, detectada por citometria de fluxo, 

após 48h da transfecção (Figura 12 F).  

 O lote de partículas virais utilizado para infectar as células de interesse foi 

produzido em células Hek293T. Para tanto foi utilizado o protocolo descrito 

previamente (Material e Métodos – Seção 3.18). Foram utilizadas 3 diluições 

diferentes do sobrenadante viral para infectar as células Hek293 e assim titular a 

quantidade de vírus produzida, com a intenção de saber exatamente quantos vírus 

seriam utilizados no próximo passo de transdução das linhagens celulares alvo. 

 Após 48h da infecção, as células foram tripsinizadas e, uma vez que o vetor 

p1054-FVIIr possui GFP, a porcentagem de infecção pode ser observada por 
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citometria de fluxo (Figura 13). Como mostrado na Figura 13 podemos observar as 

duplicatas A e B, C e D, referentes às diluições de 1:3, 1:2, respectivamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Expressão de GFP nas células Hek293T após 48h de infecção para cálculo do título 

viral. Diluições do sobrenadante viral – 1:3 (A e B), 1:2 (C e D). e 1:1 (F e G).  

 
 
 

 Com a finalidade de calcular o título viral foram utilizados os valores referentes 

à diluição 1:3. Utilizando a fórmula previamente descrita obteve-se um título viral de 

2x106 vírus/mL, que possibilitou dar continuidade aos experimentos. 

 A diluição de 1:2 não foi utilizada para o cálculo do titulo viral, pois os valores 

da citometria de fluxo mostraram-se acima de 30%, o que poderia gerar uma margem 

de erro elevada, uma vez que células com alta porcentagem de GFP podem ter 

recebido mais de uma cópia do vírus por célula (WANG e MCMANUS, 2009). Já a 

diluição 1:1 causou morte celular, impossibilitando a análise por citometria de fluxo. 

 

4.6 Linhagens celulares modificadas para produção de FVIIr 

 O sobrenadante viral produzido foi utilizado para a transdução de 4 linhagens 

celulares: BHK-21 (murina), HepG2, Sk-Hep-1 e HKB-11 (humanas). Uma MOI de 10 

A B

C D

31%

54%60%

28%

Diluição 1:3

Diluição 1:2
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vírus/ célula foi utilizada para cada uma das linhagens. Com o intuito de verificar a 

eficiência de transdução observou-se a expressão do gene marcador GFP por 

citometria de fluxo. Como mostrado na figura 14C, 80% das células BHK-21-rFVII 

apresentaram expressão de GFP. As células HepG2-rFVII mostraram uma expressão 

de 73% enquanto que as células HKB-11-rFVII apresentaram 32% de GFP. Já a 

linhagem celular Sk-Hep-rFVII foi a que mostrou a melhor eficiência de transdução 

sendo que aproximadamente 95% das células expressaram GFP após a modificação 

(Figura 14L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Expressão de GFP nas linhagens celulares recombinantes BHK-21, HepG2, HKB-11 e 

Sk-Hep. Em A, D, G e J gráficos referentes a relação de tamanho (FSC) pela complexidade 

interna (SSC) das respectivas células. Em B, E, H e K células controle. Em C, F, I e L gráficos 
mostrando a expressão de GFP nas linhagens celulares modificadas com o vetor p1054-
rFVII. 
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 O sucesso da modificação das linhagens celulares foi observado em 

fotomicrografias em microscópio óptico de fluorescência (Figura 15). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Linhagens celulares recombinantes modificadas com o vetor p1054-FVIIr. Foto em 

microscópio óptico de contraste de fases mostrando em A, C, E e G as linhagens celulares 
BHK-21,HepG2, HKB-11 e Sk-Hep, respectivamente. Foto em microscópio óptico de 
fluorescência mostrando a expressão do gene GFP nas linhagens BHK-21 (B), HepG2 
(D),HKB-11 (F) e Sk-Hep (H). 
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4.7 Caracterização do FVII recombinante produzido pelas linhagens 

celulares 

  

4.7.1 Expressão do FVIIr nas linhagens celulares modificadas 

 

 Após confirmar a expressão do gene GFP pelas metodologias de citometria de 

fluxo e microscopia de fluorescência, a próxima etapa consistiu em analisar a 

expressão do RNAm referente ao gene do fator VII nas linhagens celulares 

modificadas (Figura 16). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Expressão relativa do gene Fator VII recombinante nas linhagens celulares humanas. 

 

 Como pode ser observado na Figura 16, as três linhagens celulares humanas 

apresentaram expressão do RNAm referente ao gene do fator VII da ordem de 8589 

unidades relativas de expressão (URE) na HepG2-FVIIr, 1361 URE na linhagem HKB-

11-FVIIr e 5357 URE nas células Sk-Hep-FVIIr.  

 Não foi possível a detecção do RNAm do FVII na linhagem BHK-21-FVIIr, uma 

vez que esta é de origem murina e não possuíamos a sonda necessária para detectar 

os genes endógenos de camundongo. 
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4.7.2 Quantificação do FVIIr nas linhagens celulares modificadas 

  

 Com o objetivo de verificar se as linhagens celulares eram capazes de secretar 

a proteína do FVIIr no meio de cultura, realizamos a quantificação de FVIIr total (ativo 

e não ativo) produzido pelas linhagens celulares modificadas pelo ensaio de ELISA. 

Para quantificar o FVIIr biologicamente ativo (FVIIra) produzido pelas linhagens 

celulares modificadas, realizou-se o teste coagulométrico de tempo de protrombina 

(TP). Os resultados de ambos os testes são mostrados na tabela III.  

 

Tabela III. Quantificação do FVIIr pelo ensaio de ELISA e TP. 

Amostras 

ELISA (ng/mL) 

Atividade 

Biológica 

(UI/ml) 

HepG2 não transduzida 6,3 Nd 

HepG2/FVIIr 
1176,57  

(DP 465,65) 1,02 (DP 0,19) 

Sk-Hep não transduzida 0,0 Nd 

Sk-Hep/FVIIr 
702,36  

(DP 59,42) 2,22 (DP 1,20) 

HKB-11 não transduzida 0,0 Nd 

HKB-11/FVIIr 
585,44  

(DP 128,08) 0,17 (DP 0,05) 

BHK-21 não transduzida 0,0 Nd 

BHK-21/FVIIr 
222,60 

(DP 112,71) 0,16 (DP 0,04) 

Plasma Humano 500,0 1,0 

               * DP- Desvio Padrão; Nd – não detectado 

  

 Como é possível observar, as três linhagens celulares humanas HepG2-FVIIr, 

Sk-Hep-FVIIr e HKB-11-FVIIr apresentaram quantidades de FVIIr mais elevadas do 
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que as encontradas no plasma humano (ng/mL), da ordem de 2,35x, 1,4x, e 1,17x, 

respectivamente.   

 Em relação ao FVIIr produzido de forma ativa, a Sk-Hep/FVIIr é a célula com 

capacidade de produzir mais proteína biologicamente ativa, seguida das linhagens 

HepG2/FVIIr, HKB-11/FVIIr. Já a linhagem BHK-21-FVIIr produz apenas 0,44 UI/mL, 

quantidade inferior a encontrada no plasma. Estes resultados indicam que as 

linhagens humanas são promissoras para a produção da proteína recombinante. 

 

4.7.3 Western Blot 

 Após quantificar a proteína recombinante por ELISA e verificar que as 

linhagens celulares estavam produzindo FVIIr biologicamente ativo, foi realizado um 

Western Blot com a finalidade de observar o tamanho da proteína produzida. 

 Inicialmente foi foi realizado um gel de poliacrilamida com gradiente de 4-20% 

para mostrar o padrão de bandas das proteínas encontradas no sobrenadante celular, 

como mostrado na figura 17. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Padrão de proteinas presentes no sobrenadante celular. Gel de poliacrilamida (4-20%) 

corado com Comassie Blue, mostrando o padrão de bandas das proteinas encontradas no 
sobrenadante das células: 1 – HepG2 não transduzida, 2 – HepG2/FVIIr, 3 – Sk-Hep-1 não 
transduzida, 4 – Sk-Hep-1 FVIIr, 5 – HHK-11 não transduzida, 6 – HKB-11/FVIIr, 7 – BHK-21 
não transduzida, 8 – BHK-21/FVIIr, 9 – Novo Seven. M – Marcador Kaleidoscope 
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  Após verificar o padrão de bandas no gel de poliacrilamida, foi realizado 

o blotting. Para isso o conteúdo do gel foi transferido para uma membrana de PVDF e 

marcado com anticorpo anti-FVII (Figura 18). 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 18: Western Blot. 1 – HepG2 não transduzida, 2 – HepG2/FVIIr, 3 – Sk-Hep-1 não transduzida, 4 

– Sk-Hep-1 FVIIr, 5 – HHK-11 não transduzida, 6 – HKB-11/FVIIr, 7 – BHK-21 não 
transduzida, 8 – BHK-21/FVIIr, 9 – Novo Seven. 

 

 Como é possível observar na figura 18, as bandas de aproximadamente 55 

kDa evidenciam a expressão da proteína recombinante nas linhagens celulares 

modificadas (raias 2, 4, 6 e 8), enquanto não há expressão do FVIIr nas células não 

transduzidas (raias 1, 3, 5, 7). 

 Pode-se observar também que as células que possuem maior expressão do 

RNAm relativo ao FVIIr, bem como maior quantificação no ELISA, são as células que 

apresentam bandas de maior intensidade no Western Blot (HepG2-FVIIr na raia 2 e 

Sk-Hep-1-FVIIr na raia 4).  Da mesma maneira, as células com menor expressão de 

RNAm e menor quantificação no ELISA, apresentam bandas refrentes ao FVIIr de 

intensidade mais fracas no Western Blot (HKB-11-FVIIr na raia 6 e BHK-21-FVIIr na 

raia 8). 

 Na raia 9 pode-se observar o Novo Seven que foi utilizado como controle 

positivo da reação. A banda de peso molecular maior refere-se ao FVII de cadeia 

única não ativado (50 KDa), e a banda de peso molecular menor (20 KDa) refere-se à 

cadeia leve do FVIIr ativado. A banda de 30 KDa, referente à cadeia pesada do FVIIr, 
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não aparece do blotting uma vez que foi utilizado um anticorpo monoclonal que não 

marca essa cadeia especificamente.  

 

4.7.4 Geração da população celular HKB-11/FVIIr homogênea  

  

 Como mostrado anteriormente, a linhagem celular HKB-11 foi a que apresentou 

a menor eficiência de modificação, sendo que após a transdução apenas 32% das 

células estavam expressando o gene marcador GFP, enquanto que as linhagens Sk-

Hep, HepG2 e BHK-21 expressavam  95%, 73% e 80%, respectivamente. 

 Após 12 meses de cultivo, utilizado para o estabelecimento das linhagens 

celulares, acompanhamos a porcentagem de células que expressavam GFP (Tabela 

VI).  

 

Tabela IV. Decaimento na porcentagem de células expressando GFP após 12 meses 
de cultivo. 
 

Linhagem celular 
 

% de células GFP 
positivas pós transdução 

% de cédulas GFP 
positivas após 12 meses 

de cultivo 

Sk-Hep-FVIIr 95% 80% 

HKB-11-FVIIr 32% 16% 

HepG2-FVIIr 73% 50% 

BHK-21-FVIIr 80% 64% 

  

 Como é possível observar na tabela IV, as células HKB-11 foram as que  

apresentaram maior perda na expressão do gene marcador GFP, em torno de 50%. 

Com o intuito  de gerar uma população mais homogênea e com níveis de expressão 

mais comparáveis as outras linhagens celulares mostradas nesse trabalho, foi 

realizado a seleção de células HKB-11 GFP positivas por sorting celular, e o 

enriquecimento das células é mostrado nas Figura 19. 
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Figura 19: Expressão de GFP e quantificação do FVIIr na linhagem celular recombinante HKB-11 

antes e após o sorting. Em A gráfico mostrando tamanho (FSC) pela complexidade interna 

(SSC), seguido pelo gráfico da expressão de GFP nas linhagens celulares modificadas antes 
do sorting. A partir da gate realizada, podemos observar no ultimo gráfico um enriquecimento 
na quantidade de células expressando GFP após o sorting celular. Em B, quantificação do 
FVIIr por ELISA, antes e após o sorting celular. 

 

 Como observado, houve um aumento no percentual de células que expressam 

GFP da ordem de 3,9 vezes.  

 Além do aumento na porcentagem de células GFP positivas foi possível 

observar um aumento na quantidade de FVIIr produzido quando testamos o 

sobrenadante celular pelo teste de ELISA. Após um período de 96h de cultivo, as 

células que não passaram por sorting estavam produzindo 604 ng/mL de FVIIr, 

enquanto que as células pós-sorting, cultivadas sob as mesmas condições, 

produziram 1468 ng/mL, um aumento de aproximadamente 2,5 vezes.  

 A partir destes resultados utilizamos para os experimentos seguintes apenas as 

células HKB-11-FVIIr pós-sorting, que serão citadas apenas como HKB-11-FVIIr. 

 

 

 

 

 

 

A

B

16% 62%

Quantificação FVIIr por 
ELISA (ng/mL) 604,23 1467,97

Antes do sorting celular Após o sorting celular
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4.8 Caracterização das linhagens celulares produtoras de FVIIr  

 

 Até aqui foram apresentados resultados referentes a geração das linhagens 

celulares produtoras de FVII recombinante, bem como uma caracterização global da 

proteína a nível de expressão do RNAm, quantificação da proteína, atividade biológica 

e western blot. 

 Os resultados que se seguem são referentes à caracterização das linhagens 

celulares recombinantes com o intuito de selecionar a melhor célula produtora de  

FVIIr. 

 

4.8.1 Linhagens celulares humanas modificadas expressam RNAm do FVIIr e 

das enzimas de -carboxilação 

 Inicialmente, foi realizada a análise da expressão do RNAm referente ao gene 

do fator VII e das enzimas -carboxilase, VKORC1 e Calumenina.  

 Para analisar o perfil de expressão foram utilizadas somente as linhagens 

celulares humanas HepG2, HKB-11 e Sk-Hep em quatro condições distintas: 1) sem 

transdução e sem tratamento com vitamina K, 2) transduzidas com vetor 1054-FVIIr e 

sem tratamento com vitamina K, 3) sem transdução e tratadas com 5 g/mL de 

vitamina K por no mínimo 10 dias e 4) transduzidas com vetor 1054-FVIIr e tratadas 

com 5 g/mL de vitamina K por no mínimo 10 dias. 

 Após análise dos dados podemos observar que as três linhagens humanas 

apresentaram expressão do RNAm relativo ao FVIIr, após a transdução com vetor 

lentiviral. Quando submetidas ao tratamento com vitamina K por um período de 10 

passagens em cultura, as células mostraram um perfil de expressão semelhante 

(HepG2: 164563 URE, HKB-11: 119122 URE e Sk-Hep: 124919 URE), como mostrado 

na figura 20.  
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Figura 20: Expressão relativa do RNAm relativo gene Fator VII recombinante nas linhagens 
celulares humanas HepG2, HKB-11 e Sk-Hep. 

 
 

 É possível observar que a linhagem celular HepG2 não transduzida, por ser 

derivada de um hepatocarcinoma, expressa níveis de RNAm de FVII endógenos 

(como mostrado anteriormente) e que o simples tratamento com a vitamina K 

aumentou em 480 vezes a expressão do RNAm endógeno. 

 Em relação às linhagens celulares transduzidas houve um amento na 

expressão de FVIIr após o tratamento com a vitamina K, sendo que na HepG2-FVIIr o 

aumento foi de aproximadamente 7 vezes, na Sk-Hep-1-FVIIr de 14 vezes e na HKB-

11-FVIIr o aumento foi de aproximadamente 45 vezes, quando comparadas antes e 

após o tratamento.   

 Quando analisamos a expressão das enzimas relacionadas a -carboxilação, 

foi possível observar que houve uma diferença nos níveis de expressão das enzimas 

-carboxilase, VKORC1 e o inibidor Calumenina (Figura 21).  
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Figura 21: Expressão relativa do RNAm referente ao gene da enzima -carboxilase (A), VKORC1 (B) 
e da proteína inibitória Calumenina (C)  nas linhagens celulares humanas HepG2, Sk-
Hep-1 e HKB-11, antes e após a transdução, antes e após o tratamento com vitamina K. 
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 Para facilitar a análise, todas as comparações foram realizadas em relação as 

linhagens celulares não transduzidas e sem tratamento com vitamina K, condição esta 

que será chamada de condição inicial.    

 Na figura 21 A, pode-se observar a expressão do RNAm do gene da -

carboxilase. Quando comparamos a expressão desta enzima nas células na condição 

inicial em relação às células modificadas com o gene do FVIIr houve um aumento de 

em média de 3 vezes mais -carboxilase sendo expressas em todas as linhagens. 

Contudo, foi o tratamento com a vitamina K que fez com que os níveis de expressão 

do RNAm da enzima -carboxilase aumentassem. Dessa maneira podemos observar 

que nas células HepG2 não transduzida e com vitamina K houve um aumento de 220 

vezes, as células Sk-Hep- 1 tiveram um aumento de 416 vezes  e a linhagem HKB-11 

mostrou 585 vezes  mais RNAm da enzima -carboxilase, do que as células na 

condição inicial. 

 Na figura 21 B, pode-se observar a expressão do RNAm do gene da enzima 

VKORC1. Quando comparamos a expressão desta enzima nas células na condição 

inicial em relação às células modificadas com o gene do FVIIr houve um aumento de 

19 vezes nas células HepG2, 6,5 vezes na HKB-11 e  uma diminuição na expressão 

de VKORC1 nas células Sk-Hep-1, de 7,5 vezes. Contudo, mais uma vez, foi o 

tratamento com a vitamina K que fez com que os níveis de expressão do RNAm da 

enzima VKORC1 aumentassem. Dessa maneira podemos observar que nas células 

HepG2 não transduzida e tratadas com vitamina K houve um aumento de 97,8 vezes, 

as células Sk-Hep-1 tiveram um aumento de 86,2 vezes  e a linhagem HKB-11 

mostrou 43,5 vezes  mais RNAm da enzima VKORC1, do que as células na condição 

inicial. 

 Na figura 21 C, pode-se observar a expressão do RNAm do gene da enzima 

inibitória do ciclo de -carboxilação, a calumenina. Quando comparamos a expressão 

desta enzima nas células na condição inicial em relação às células modificadas com o 



58 
 

gene do FVIIr houve um aumento de 24 vezes nas células HepG2, 8,6 vezes na HKB-

11 e de 9,3 vezes nas células Sk-Hep-1. Também no caso no inibidor calumenina, foi 

o tratamento com a vitamina K que fez com que os níveis de expressão do RNAm da 

enzima aumentassem. Dessa maneira podemos observar que nas células HepG2 não 

transduzida e tratadas com vitamina K houve um aumento de 200 vezes, as células 

Sk-Hep-1 tiveram um aumento de 384,6 vezes  e a linhagem HKB-11 mostrou 409 

vezes  mais RNAm da enzima calumenina, do que as células na condição inicial. 

 Após a análise desses resultados, pode-se observar que a adição de vitamina 

K ao meio de cultura das linhagens celulares apresentou maior influência no nível de 

RNAm das enzimas de -carboxilação, do que a modificação celular com o gene do 

FVIIr.   

   

4.8.2 Cinética de crescimento das linhagens celulares produtoras de FVIIr 

 Com o objetivo de avaliar o perfil de crescimento das linhagens celulares 

produtoras de fator VII recombinante em culturas estáticas, foram realizados 

experimentos por um período de 7 dias, em duplicata.  
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Figura 22: Cinética de crescimento da linhagem celular SK-Hep-1-FVIIr. Em A, crescimento e 

viabilidade celular durante o cultivo das células Sk-Hep-1-FVIIr em meio DMEM com 10% 

SFB, em placas de 10 cm
2
. Em B, velocidade máxima especifica de crescimento (x.máx = 

0,79 dia
-1

) (n=2).  
 

 A Figura 22 nos permite observar que a célula Sk-Hep-1-FVIIr apresentou uma 

alta viabilidade, em torno de 95%, durante todo o período analisado. A máxima 

concentração celular (Xmáx) foi de 0,48 x 106 cél/mL alcançada no sexto dia de 

experimento. A fase exponencial do crescimento ocorreu entre os dias 2 e 6 e a 

velocidade máxima específica de crescimento (μ máx) foi de 0,79 dia-1, como mostrado 

A

B
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na Figura 22. Pode-se observar que não há mais crescimento celular após 6 dias de 

cultivo.  

 Em seguida foram analisados os dados da célula HKB-11-FVIIr (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Cinética de crescimento da linhagem celular HKB-11-FVIIr. Em A, crescimento e 

viabilidade celular durante o cultivo das células HKB-11-1-FVIIr em meio DMEM-F12 com 

10% SFB, em placas de 10 cm
2
. Em B, velocidade máxima especifica de crescimento (x.máx 

= 0,81 dia
-1

) (n=2). 
 
 

 A analise da Figura 23 mostra os dados relativos à linhagem celular HKB-11-

FVIIr. Foi possível observar que estas células apresentaram uma viabilidade, em torno 
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de 90%, durante os quatro primeiros dias de experimentos, seguido de cerca de 80% 

nos três últimos dias. A máxima concentração celular foi de 0,82 x 106 cél/mL 

alcançada no sétimo dia de experimento. A fase exponencial do crescimento ocorreu 

entre os dias 1 e 4 e a velocidade máxima específica de crescimento (μ máx) foi de 

0,81 dia-1. 

 Em seguida foram analisados os dados da célula BHK-21-FVIIr (Figura 24). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 24: Cinética de crescimento da linhagem celular BHK-21-FVIIr. Em A, crescimento e 

viabilidade celular durante o cultivo das células BHK-21-1-FVIIr em meio EMEM com 10% 

SFB, em placas de 10 cm
2
. Em B, velocidade máxima especifica de crescimento (x.máx = 

0,98 dia
-1

) (n=2). 
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 A linhagem murina BHK-21 (Figura 24) apresentou uma viabilidade em torno de 

92% no primeiro dia, a qual foi declinando ao longo do experimento, levando à morte 

das células no sexto dia. A máxima concentração celular foi de 0,67 x 106 cél/mL 

alcançada no quarto dia de experimento. A fase exponencial de crescimento ocorreu 

entre os dias 1 e 4 e a velocidade máxima específica de crescimento (μ máx) foi de 

0,98 dia-1. Após esse período, as células entraram em processo de morte celular. 

 Em relação  a linhagem celular HepG2, não foi possível realizar experimentos 

que pudessem gerar dados para a análise da cinética de crescimento celular, uma vez 

que essas células crescem de maneira extremamente lenta. Além disso, as células 

não atingiram a confluência necessária para que fossem repicadas, entre 80 a 90% de 

confluência. Dessa maneira, optamos por registrar o padrão de crescimento celular da 

célula HepG2 por meio de fotomicrografias em microscópio de contraste de fases e de 

fluorescência (Figura 25). 
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Figura 25: Padrão de Crescimento celular da linhagem HepG2 ao longo de 16 dias de cultivo em 
garrafas estáticas. Em A, C, E e G, fotomicrografia em contraste de fases. Em B, D, F e H 

fotomicrografia em microscopia de fluorescência, mostrando a expressão do gene GFP.  
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 A quantidade de 1 x 106 células foram descongeladas no dia 0 e plaqueadas 

em frascos T75. Como mostrado na figura 25, no 3° dia de cultivo, as células haviam 

apenas aderido à placa de cultura. Após 16 dias de cultivo no mesmo frasco, as 

células da linhagem HepG2 atingiram uma confluência de apenas 50 a 60%. Esses 

dados fizeram com que descontinuássemos os experimentos utilizando essa linhagem 

celular. 

 

4.8.3 Cinética de Produção do FVIIr nas linhagens celulares recombinantes 

 Além da curva de crescimento, também foram realizados ensaios em placa de 

100 mm2 (culturas estáticas) com as mesmas linhagens celulares com o objetivo de 

avaliar a produção do fator VII recombinante por um período de 96h. Com esse intuito, 

a concentração inicial de células foi maior do que a utilizada nos experimentos de 

cinética de crescimento (Material e Métodos, Seção 3.28).  

 A figura 26 mostra um gráfico da concentração de FVII (ng/mL) pelo tempo, das 

três linhagens celulares humanas e da linhagem murina BHK-21 produtoras de FVIIr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Cinética de produção das linhagens celulares produtoras de fator VII recombinante. 

Quantificação realizada pelo teste de ELISA. 
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 Ao analisarmos a quantidade de FVIIr após o período de experimento, foi 

possível observar que as células HepG2 foram as que apresentaram maior produção 

de proteína recombinante sendo que em 24h já havia uma produção de 1227 ng/mL, 

chegando a 1843 ng/mL, após 96h de cultivo. Como as células foram cultivadas em  8 

mL de meio na placa estática, foi possível a produção de um total de 14,7 g de FVIIr, 

o que corresponde a 29,5 UI produzidas pelas células HepG2-FVIIr. 

 As células Sk-Hep-1 apresentaram uma produção de 415 ng/mL em 24h, 

chegando a um total de 1432 ng/mL após 4 dias. A linhagem HKB-11 mostrou um 

perfil semelhante de produção quando comparada com a Sk-Hep, sendo que no 

primeiro dia havia uma quantidade de 435 ng/mL de FVIIr e ao final das 96h foi 

possível quantificar cerca de 1468 ng/mL. Como havia 8 mL de meio de cultivo na 

placa, foi possível a produção de um total de 11,7 g de FVIIr, o que corresponde a 

23,5 UI produzidas pelas células HKB-11-FVIIr e 11,4 g de FVIIr, o que corresponde 

a 22,9 UI produzidas pelas células Sk-Hep-1-FVIIr. 

 Já a linhagem celular murina BHK-21 foi a que apresentou menor produção de 

FVIIr ao longo de todo experimento, sendo que em 24h havia 250 ng/mL e ao final das 

96h apenas 449 ng/mL, totalizando em 8 mL uma produção de 3,6 g de FVIIr, o que 

corresponde a 7,2 UI. 

 Além da quantificação por ELISA, foram realizados experimentos para avaliar 

se o FVIIr produzido pelas linhagens celulares estava biologicamente ativo. Para isso 

utilizou-se o ensaio de tempo de tromboplastina (TP), como mostra a figura 27. 
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Figura 27: Cinética de produção das linhagens celulares produtoras de fator VII recombinante, 
mensurada pelo método de tempo de tromboplastina (TP).  

 
 

 Como podemos observar na figura 27, a célula Sk-Hep-1-FVIIr foi a que atingiu 

maior produção de FVIIr biologicamente ativo (1,88 UI/mL) em 96h de cultivo, seguida 

pela célula HepG2-FVIIr (1,42 UI/mL). A linhagem celular HKB-11-FVIIr, apesar de 

produzir quantidades de proteína recombinante equiparadas a célula Sk-Hep-1, produz 

apenas 0,25 UI/mL de FVIIr ativo. Já a linhagem celular murina BHK-21-FVIIr produziu 

cerca de 0,11 UI/mL de FVIIr ativo em 96h de cultura.    

 

4.9 Produção de FVIIr nas linhagens celulares Sk-Hep e HKB-11 

cultivadas em suspensão em frascos Spinner 

 A análise dos resultados anteriores nos mostraram que as células HepG2 

possuem um padrão de crescimento extremamente lento, o que nos impossibilitou seu 

uso na etapa subsequente do trabalho. Já a linhagem BHK-21, de origem murina, não 

é o foco do presente trabalho, sendo utilizada apenas como controle. Dessa maneira, 

as duas linhagens celulares humanas produtoras de FVIIr, que  foram utilizadas para 
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os experimentos subsequentes de cultivo em suspensão são a Sk-Hep-1-FVIIr e a 

HKB-11-FVIIr. 

 Os experimentos foram realizados por um período de 10 dias afim de analisar o 

perfil de crescimento, bem como a produção de FVIIr nas linhagens celulares 

crescendo em suspensão utilizando microcarregadores em frascos spinner. Os 

experimentos foram realizados em duplicata e os resultados são apresentados como 

uma média de ambos. 

 Ao analisar os dados foi possível observar que célula Sk-Hep-1-FVIIr atingiu a 

máxima concentração celular, no valor de 1,11 x 106 cél/mL, no décimo dia de 

experimento. A fase exponencial de crescimento ocorreu entre os dias 1 e 6 e a 

velocidade máxima específica de crescimento (μ máx) foi de 0,35 dia-1. 

 Ao longo dos 10 dias de cultivo foi possível observar um consumo gradual de 

glicose, como era de se esperar, porém, não houve esgotamento devido as trocas de 

50% do meio de cultura a cada 24h. Em relação a produção de lactato, observou-se 

que esta atingiu a concentração máxima no quinto dia de cultivo, com o valor médio de 

1,25 g/L (Figura 28C). 
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Figura 28: Cultivo da linhagem celular Sk-Hep-FVIIr em microcarregadores em frascos spinner. 

Crescimento celular (A), velocidade máxima especifica de crescimento (B) e perfil da 
concentração de glicose e lactato durante o cultivo das células Sk-Hep-1-FVIIr em meio 
DMEM 10% SFB em frascos spinner (n=2).  

A

B

C
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 Para ilustrar o cultivo em microcarregadores e a expressão do gene marcador 

GFP, foram feitas imagens com microscopia de contraste de fases e de fluorescência, 

como mostrado na Figura 29. 

 
Figura 29: Morfologia das células Sk-Hep-1-FVIIr aderidas em microcarregadores no sétimo dia de 

experimento. Em A, fotomicrografia em contraste de fase, mostrando as células adaptadas 

aderidas aos microcarregadores. Em B, microscopia eletrônica de fluorescência mostrando a 
expressão de GFP nas células aderidas.  

 

 A fim de quantificar a produção de FVIIr pela célula Sk-Hep-1-FVIIr foi realizado 

um ensaio de ELISA. Como mostrado na figura 30, a produção teve seu pico máximo 

alcançado no oitavo dia de experimento, chegando a uma concentração média de  

1615 ng/mL (DP 74,47) de FVIIr. Ao final de 10 dias, obtivemos uma produção média 

de 4052 ng/mL de proteína recombinante em um volume de 50 mL, totalizando uma 

produção de 202,6 g de FVIIr, o que corresponde a aproximadamente 405 UI. A 

produtividade (Cmáx/t) na célula Sk-Hep-1-FVIIr foi de 201,8 ng/mL/dia. 
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Figura 30: Cinética de produção da linhagem celular Sk-Hep-1 produtora de fator VII recombinante 

cultivadas em frascos spinner por 10 dias.  
 
 

 A cinética de produção da proteína recombinante também foi medida em 

termos da quantidade de FVIIr biologicamente ativo que as células estavam 

produzindo. Para as células Sk-Hep-1, a cinética de produção é mostrada na figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 31: Cinética de produção de FVIIr biologicamente ativo na linhagem celular Sk-Hep-1-FVIIr 

cultivadas em frascos spinner por 10 dias.  
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 A figura 31 mostra que houve um pico de produção de FVIIr biologicamente 

ativo no oitavo dia de cultivo, da ordem de 4UI/mL. 

 Quando analisamos as células HKB-11-FVIIr, estas atingiram a máxima 

concentração celular, no valor de 1,61 x 106 cél/mL, no nono dia de experimento. A 

fase exponencial de crescimento ocorreu entre os dias 1 e 7 e a velocidade máxima 

específica de crescimento (μ máx) foi de 0,36 dia-1.  

 Assim como nas células Sk-Hep-1, ao longo dos 10 dias de cultivo foi possível 

observar um consumo gradual de glicose, como era de se esperar, porém, não houve 

esgotamento devido as trocas de 50% do meio de cultura a cada 24h. Em relação a 

produção de lactato, observou-se que esta atingiu a concentração máxima no nono dia 

de cultivo, com o valor médio de 0,47 g/L (Figura 32C). 
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Figura 32: Cultivo da linhagem celular HKB-11-FVIIr em microcarregadores em frascos spinner. 

Crescimento celular (A), velocidade máxima especifica de crescimento (B) e perfil da 
concentração de glicose e lactato durante o cultivo das células HKB-11-1-FVIIr em meio 
DMEM-F12 10% SFB em frascos spinner (n=2).  

A

B

C
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. 
 Novamente, com o objetivo de ilustrar o cultivo em microcarregadores e a 

expressão do gene marcador GFP foram feitas imagens com microscopia de contraste 

de fases e de fluorescência da célula HKB-11-FVIIr, como mostrado na Figura 33. 

 
Figura 33: Morfologia das células HKB-11-FVIIr aderidas em microcarregadores no sétimo dia de 

experimento. Em A, fotomicrografia em contraste de fase, mostrando as células adaptadas 

aderidas aos microcarregadores. Em B, microscopia eletrônica de fluorescência mostrando a 
expressão de GFP nas células aderidas.  

 

 O ensaio de ELISA também foi realizado para a linhagem HKB-11. Como 

mostrado na figura 34, a produção teve seu pico máximo alcançado no oitavo dia de 

experimento, chegando a uma concentração média de 1020 ng/mL (DP 9,8) de FVIIr. 

Ao final de 10 dias, obtivemos uma concentração média de 3038 ng/mL de FVIIr em 

50 mL de meio de cultivo, totalizando uma produção de 152 g de FVIIr, o que 

corresponde a aproximadamente 304 UI. A produtividade (Cmáx/t) na célula HKB-11-

FVIIr foi de 127,5 ng/mL/dia. 
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Figura 34: Cinética de produção da linhagem celular HKB-11 produtora de fator VII recombinante 

cultivadas durante 10 dias em frascos spinner.  

 
 

 A cinética de produção da proteína recombinante também foi medida em 

termos da quantidade de FVIIr biologicamente ativo as células estavam produzindo. 

Para as células HKB-11-FVIIr, a cinética de produção é mostrada na figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 35: Cinética de produção de FVIIr biologicamente ativo na linhagem celular HKB-11-FVIIr 
cultivadas em frascos spinner por 10 dias.  

Atividade biológica HKB 11
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 A figura 35 mostra que houve um pico de produção de FVIIr biologicamente 

ativo no sexto dia de cultivo, da ordem de 0,6 UI/mL. 

 

4.10 Comparação da produção de FVIIr nas linhagens celulares Sk-Hep e 

HKB-11 cultivadas em suspensão em frascos Spinner 

 Por fim, com o objetivo de visualizar e para que fosse possível comparar 

ambas as linhagens celulares produtoras de FVIIr, foram plotados gráficos com os 

resultados de ambas as células. Inicialmente pode-se observar a cinética de 

crescimento da Sk-Hep-1-FVIIr e da HKB-11-FVIIr (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Comparação da cinética de crescimento celular das células Sk-HEP-1 e HKB-11 
produtoras de FVIIr. 

 

 Como podemos observar no gráfico da figura 36, as linhagens celulares 

apresentaram fases exponenciais semelhantes (Sk-Hep-1-FVIIr: do dia 1 a 6, HKB-11-

FVIIr: do dia 1 a 7). Além disso, a velocidade máxima de crescimento foi a mesma 

para as duas, cerca de 0,35 dia-1. Contudo, a linhagem HKB-11-FVIIr atingiu uma 
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concentração celular maior que a Sk-Hep-1-FVIIr, sendo 1,61 x 106 cés/mL e 1,11 x 

106 céls/mL, respectivamente. 

 Em relação a cinética de produção podemos observar a figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 37: Comparação da cinética de produção de FVIIr nas células Sk-HEP-1 e HKB-11 

produtoras de FVIIr pelo teste de ELISA. 
 

 A figura 37 mostra a produção em ng/mL de fator VII recombinante, na qual é 

possível observar que tanto as células Sk-Hep-1-FVIIr quanto a HKB-11-FVIIr 

atingiram o pico de produção no oitavo dia de cultivo, contudo a concentração de FVIIr 

atingida pela linhagem Sk-Hep-1 foi 1,6x maior do que na célula HKB-11, sendo de 

1615 ng/mL e 1020 ng/mL, respectivamente. Além disso, a produção média total ao 

longo dos 10 dias de cultivo foi de aproximadamente 202,6 g de FVIIr na linhagem 

Sk-Hep-1-FVIIr e de 152 g na célula HKB-11-FVIIr.  

 Frente aos dados apresentados observou-se que a primeira avaliação para um 

futuro escalonamento utilizando as células produtoras crescendo em suspensão com 

microcarregadores em frascos spinner mostrou que ambas as linhagens celulares 

humanas, Sk-Hep-1 e HKB-11, estão aptas para o produção de FVIIr nesse sistema.  
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Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Ao longo do período de quatro anos, de 2010 a 2014, 54 produtos biológicos 

foram aprovados para uso clínico e dentre estes, 6 foram para o tratamento de 

hemofilias, ou seja, 11% dos novos biofármacos são fatores de coagulação (WALSH, 

2014). Analisando este panorama é possível perceber que este mercado está em 

constante expansão e em busca de novos produtos. 

 Quando o produto em questão é um fator de coagulação observa-se que 

diferentes grupos de pesquisa tem estudado, ao longo dos anos, maneiras de 

melhorar a expressão ( WAJIH et al., 2008), a secreção e aumentar a meia-vida 

desses fatores. Um exemplo de novas estratégias seria a fusão desses fatores com 

partes de outras proteínas estáveis, tais como a albumina e a porção Fc de anticorpos 

(SCHULTE, 2013; METZNER ET al., 2013). Na maioria desses trabalhos, bem como 

na indústria farmacêutica, as células utilizadas para a produção de proteínas 

recombinantes são derivadas de espécies murinas, tais como CHO e BHK. 

 Nosso grupo de trabalho vem desenvolvendo, há 15 anos, pesquisas 

relacionadas à produção de fator FVIII e FIX de coagulação utilizando células 

humanas (PICANÇO et al., 2007; PICANÇO-CASTRO et al., 2008; RUSSO-

CARBOLANTE et al., 2011; FERNANDES et al., 2011; SWIECH et al., 2011; da ROSA 

et al., 2012; RODRIGUES et al., 2013; CORREA de FREITAS et al., 2014). Neste 

período excelentes resultados foram obtidos, o que resultou em 2 patentes para o 

FVIII (US2014/0051122 A1 e US20100172891 A1) e 1 para FIX (WO2011011841 A1). 

Dentro desse contexto, a plataforma de produção que vinha gerando bons resultados 

com os fatores VIII e IX foi utilizada para  a produção de FVII recombinante. 

  O principal diferencial deste projeto é a produção do fator VII de coagulação 

sanguínea em linhagens celulares humanas, com o intuito de produzir uma proteína 

mais semelhante a existente no corpo humano e menos imunogênica do que as 
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produzidas em células murinas. Além disso, outro objetivo do estudo foi comparar a 

produção  entre as linhagens celulares humanas escolhidas (HepG2, Sk-Hep-1 e HKB-

11)  e com a linhagem murina controle BHK-21, utilizando o nosso sistema lentiviral de 

modificação celular.  

 Atualmente a linhagem celular CHO é a célula de mamífero mais utilizada pela 

industria biofarmacêutica, com 60-70% de todos os produtos recombinantes sendo 

produzidos nesse tipo celular (FLIEDL et al., 2015; WURM, 2004; JAYAPAL et al., 

2007). Contudo, um pequeno número de produtos, principalmente enzimas de 

reposição com modificações pós-traducionais específicas,  vem sendo produzidas em 

linhagens celulares humanas. Como exemplo podemos citar os medicamentos: Xigris 

(drotrecogina-; Eli Lilly), Elaprase (Rh-idursulfase; Shire Pharmaceuticals, Dublin) e 

Replagal (Rh-alfa galactosidase; Shire) (WALSH, 2014). Além disso, no fim do ano 

passado (2014), o primeiro fator VIII de coagulação sanguínea produzido em células 

humanas (Hek293) foi aprovado pelo EMEA, o Nuwiq® produzido pela Octapharma 

(VALENTINO et al., 2014). 

 A tendência em produzir proteínas complexas em linhagens celulares humanas 

deve-se ao fato de existirem diferenças no padrão das modificações pós-traducionais 

entre as espécies de mamíferos (SWIECH et al, 2012; FLIEDL et al., 2015). Um 

exemplo dessas diferenças é o fato de que em muitos mamíferos a galactose-alpha 

1,3-galactose (alpha Gal) é adicionada na porção N-glicana terminal, fato que não 

ocorre em humanos. Quando tratadas com proteínas que possuem essa modificação, 

ocorre o aparecimento de reações imunogênicas (GALILI, 2004). 

 Outro exemplo importante é o ácido N-glicolilneuraminico (Neu5Gc). Seres 

humanos possuem a forma catalítica inativa da enzima hidroxilase ácida cistidina 

monofosfato-N-acetilneuraminico e dessa forma não converte a cistidina monofosfato-

N-acetilneuraminica (CMP-Neu5Ac) em ácido N-cistidina monofosfato-N-

acetilneuraminico (CMP-Neu5Gc). Como consequência, o Neu5Gc esta presente 

somente em proteínas derivadas de células não humanas (GHADERI et al., 2010). A 
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absorção dietética de Neu5Gc ou de biofarmacêuticos contaminados podem levar a 

indução de anticorpos anti- Neu5Gc, inflamações crônicas e além disso suspeita-se 

que este aumente os riscos de câncer e ataques cardíacos (VARKI,2010). Enquanto 

que para linhagens celulares humanas o risco é relativamente baixo e, baseado 

somente no uso de suplementos derivados de animal nas culturas celulares, o risco de 

contaminação por Neu5Gc é alto em células como CHO, BHK e células de mieloma e 

hibridomas murinos (GHADERI et al., 2012). 

  O fator VII é uma proteína que necessita de modificações pós-traducionais para 

sua perfeita atividade. Dentre essas modificações encontram-se 4 glicosilações e 10 -

carboxilações, o que torna essa última de extrema importância para o fator funcional 

(BANNER et al., 1996; BJOERN et al., 1991; SUTKEVICIUTE et al., 2009). Dessa 

forma, torna-se importante não só a escolha de uma célula humana para a produção 

do FVIIr, como também o estudo da maquinaria dessas células em relação a 

expressão dos genes relacionados ao processo de -carboxilação: -carboxilase, 

VKORC1 e o gene inibitório Calumenina. 

Analisando as enzimas que fazem parte do sistema de -carboxilação (-

carboxilase, VKORC1 e calumenina), foi possível observar que o tratamento com a 

vitamina K age de maneira mais eficiente, elevando os níveis de expressão de todas 

as enzimas, quando comparada com a própria modificação das células com o gene do 

FVIIr. Isso provavelmente ocorre pois as enzimas são diretamente afetadas pela 

vitamina K da seguinte maneira: 1) enzima -carboxilase é vitamina K-dependente e, 

utiliza como cofator a forma reduzida de hidroquinona da vitamina K (vit. K1H2), 2) a 

enzima vitamina K 2,3-epóxido redutase (VKOR) é responsável pela produção do 

cofator (vit. K1H2) e 3) a enzima calumenina que funciona como uma chaperona 

inibitória regulando todo ciclo da vitamina K, podendo se ligar tanto à -carboxilase 

quanto à VKOR (WALLIN et al., 2002; WALLIN e HUTSON, 2004). 
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De acordo com os resultados da expressão gênica das células modificadas e 

não modificadas, a célula HepG2 mostrou-se a melhor linhagem hospedeira para a 

produção do FVII recombinante, uma vez que esta apresentou uma menor relação do 

gene inibitório em relação as outras enzimas do ciclo de -carboxilação. A princípio, 

esses dados se mostraram condizentes pois essas células são derivadas de 

hepatocarcinoma e já possuem uma expressão intrínseca de RNAm de FVII, contudo 

não há expressão de proteína (HAGEN et al., 1986; GREENBERG et al., 1995). 

 Para a modificação das linhagens celulares foi utilizado o vetor lentiviral de 

expressão p1054-CIGWS. Vetores virais tem como principal vantagem a inserção do 

transgene no DNA da célula hospedeira fazendo com que esta passe a expressar de 

forma estável o gene de interesse (ANDERSON e HOPE, 2005). O vetor utilizado 

também possui o elemento WPRE que aumenta a eficiência do transporte e 

processamento do RNAm (DONELLO et al 1998) o que provavelmente contribuiu para 

uma maior expressão de FVII nas linhagens celulares humanas. Além disso, outra 

vantagem do nosso vetor é a de usar o gene GFP como gene repórter e que permite a 

seleção de clones celulares melhores produtores e mais estáveis por meio de sorting 

celular, eliminando assim o uso de drogas como pressão seletiva. 

 Segundo Wurm, 2004 uma importante consideração a se fazer quando se trata 

de produção de proteínas em células de mamíferos é a estabilidade do clone celular 

por extensos períodos de tempo. O trabalho exigido até que se considere uma 

linhagem produtora estável requer meses de estudos (WURM, 2004). Além disso, o 

uso de drogas, como por exemplo MTX (metrotrexato) em culturas de células CHO 

(dihidrofolato redutase), como pressão seletiva, mantém um fenótipo aparente de 

linhagem celular estável. Todavia estudos genéticos tem demonstrado que a presença 

de drogas promove uma heterogeneidade citogenética, característica esta indesejável, 

especialmente em relação ao processo de aprovação regulatório da linhagem celular 

(KIM e LEE, 1999).     
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 A clonagem e expressão do FVII humano tem sido realizada desde 1986, 

quando Hagen e colaboradores caracterizaram a sequência do cDNA que codifica o 

fator VII humano (HAGEN et al., 1986). Desde então surgiram vários trabalhos com o 

objetivo de estudar a estrutura, função, bem como melhorar expressão e a produção 

do mesmo. A Tabela V abaixo mostra exemplos de trabalhos, utilizando diferentes tipo 

de metodologias para modificação celular, vetores, linhagens celulares e níveis de 

produção e faz uma comparação com os dados obtidos neste trabalho.  

 

Tabela V. Comparação entre o presente estudo e alguns trabalhos da literatura.  
 

Referência Ano Linhagem 
Celular 

Modificação 
Celular 

Vetor Seleção Origem 
do FVII 

Produção 
 

Kemball-

Cook et al. 

1994 CHO Eletroporação pNeoIG

502 

Neomici-

na 

Humano 5000 ng/mL 

Ruiz et al. 2000 293    Coelho  

Seetharam 

et al. 

2003 293 Lipofectamina pIRES-

Neo2 

Genetici-

na 

Rato 1000 a 

3000 ng/mL 

Wajih et al. 2008 293 FuGENE pBUDC

E4.1 

Zeocina Humano 273 ng/mL 

Halabian 

et al. 

2009 CHO FuGENE pcDNA

3.1 

Genetici-

na 

Humano 505 ng/mL 

Halabian 

et al. 

2009 CHO FuGENE pDEST

26 

Genetici-

na 

Humano 500 ng/mL 

Xiao et al. 2013 CHO Lipofectamina pcDNA

3.1 

Genetici-

na 

Humano 304 ng/mL 

Freitas et 

al. 

2015 HepG2 

Sk-Hep-1 

HKB-11 

BHK-21 

Transdução 

lentiviral 

p1054 Gene 

GFP 

Humano 1176 ng/mL 

702 ng/mL 

585 ng/mL 

223 ng/mL 

  

 Como podemos observar na tabela V, existem trabalhos que utilizaram o FVII 

derivado de outros mamíferos, tais como coelhos e ratos (RUIZ et al., 2000; 

SEETHARAM et al., 2003). Esses trabalhos tiveram como principal objetivo o estudo 

de homologias entre o FVII humano e o de outras espécies. Um exemplo é o trabalho 
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de Seetharam e colaboradores em 2003, que mostraram que há apenas 68% de 

identidade entre os fator VII de rato e de humano, sendo que ocorre uma variedade de 

amino ácidos diferentes entre as espécies (SEETHARAM et al., 2003).  

 Trabalhos que tiveram como objetivo clonar e expressar o FVII humano 

utilizaram, em sua maioria, as células CHO para produção da proteína recombinante, 

e a linhagem celular humana 293 foi utilizada somente em alguns estudos (Tabela V). 

Além disso, os trabalhos publicados até o momento também possuem em comum o 

fato de utilizarem vetores não virais e a utilização de drogas como pressão seletiva 

para geração de uma linhagem celular mais estável (WAHJI et al., 2008; HALABIAN et 

al., 2009; XIAO et al., 2013). Em relação à produção, a maioria dos trabalhos mostrou 

uma expressão em torno de 270 a 500 ng/mL de FVIIr, com exceção do trabalho de 

Kemball-Cook (1994), que relata a produção de 5000 ng/mL (KEMBALL-COOK et al., 

1994) 

  O nosso trabalho mostrou a produção de fator VII em três linhagens celulares 

humanas nunca antes utilizadas para a expressão dessa proteína recombinante 

(HepG2, Sk-Hep-1 e HKB-11). Essas linhagens mostraram-se promissoras, uma vez 

que expressaram mais proteína recombinante quando comprada com a célula murina 

controle, BHK-21, e quando comparadas com outros trabalhos da literatura (Tabela V).

 Com o objetivo de selecionar a melhor célula produtora de FVIIr dentre as 

linhagens celulares utilizadas no presente estudo, foi realizada uma comparação 

levando em consideração diversos parâmetros, como mostrado na Tabela VI. 
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Tabela VI. Comparação entre as linhagens celulares recombinantes produtoras de FVIIr. 

  HepG2 Sk-Hep-1 HKB-11 BHK-21 

Razão das enzimas de 

-carboxilação 

CALU/VKORC1 0,52 0,48 0,64  

CALU/-Carbox 0,76 2,50 2,10  

% GFP pós 
transdução  73% 95% 32% 80% 

RNAm do FVIIr (URE)  8589  5357  1361   

ELISA (ng/mL)  1176,57 702,36 585,44 222,60 

Atividade Biológica 
(UI/mL)  1,02 2,22 0,17 0,16 

Cinética de 
crescimento (cultura 

estática) 

Xmáx (cél/mL)  0,48 x 106 0,82 x 106  0,67 x 106  

máx  0,79 d-1 0,81 d-1 0,98 d-1 

Cinética de produção 
(cultura estática) 

Cmáx (ng/mL) 1843 1432 1468 449 

Cmáx (UI/mL) 1,42 1,88 0,25 0,11 

Produtividade (Cmáx/t) 
(ng/mL/dia) 

460,75 358 367 112,25 

Cinética de 
crescimento (cultura 

em suspensão) 

Xmáx (cél/mL)  1,11 x 106  1,61 x 106   

máx  0,35 d-1 0,36 d-1  

Cinética de produção 
(cultura em 
suspensão) 

Cmáx (ng/mL)  1615 1020  

Cmáx (UI/mL)  4 0,6  

Produtividade (Cmáx/t) 
(ng/mL/dia) 

 201,8  127,5   
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 Como podemos observar, a linhagem celular murina BHK-21, apresentou uma 

eficiência de modificação celular elevada, sendo que após a transdução cerca de 80% 

das células estavam GFP positivas. Além disso, é a célula que possui a velocidade 

máxima de crescimento mais elevada (0,98 dia-1), ou seja, 25% mais alta do que nas 

outras linhagens estudadas. Contudo, apesar de ser uma célula amplamente utilizada 

pela indústria, quando utilizamos o nosso protocolo de modificação celular, esta 

linhagem apresentou uma produção de FVIIr (ng/mL) mais baixa do que as linhagens 

humanas, sendo que a HepG2-FVIIr produziu 5,3 vezes mais FVIIr do que a BHK-21, 

seguida das células Sk-Hep-1 (3,6 vezes) e da HKB-11 (2,6 vezes). Por esse motivo, 

as células BHK-21 não foram selecionadas para experimentos de crescimento em 

suspensão, e nos deram indícios de que as células humanas eram extremamente 

promissoras. 

 Ao fazer um paralelo entre as linhagens celulares humanas, é possível 

observar que as células HepG2 são, a princípio, as mais promissoras para a produção 

do FVIIr. Essas células são capazes de expressar uma grande quantidade de RNAm 

relativo ao gene do FVII, enquanto possui a melhor relação entre a expressão dos 

genes relacionados a -carboxilação. Além disso, quando avaliada a cinética de 

produção em cultura estática, temos uma concentração máxima de proteína de cerca 

de 2 g/mL. Contudo, essas células possuem um padrão de crescimento 

extremamente lento, sendo que, após varias tentativas, não foi possível estabelecer 

uma cinética de crescimento, e nem obter o número de células necessário para 

experimentos de crescimento em suspensão. 

 Segundo Wurm (2004), a seleção de células candidatas à produção de 

proteínas recombinantes também deve levar em consideração o crescimento celular. 

Uma produtividade específica muito alta é comumente vista em linhagens celulares de 

crescimento lento. Contudo, é a combinação entre um crescimento acelerado e uma 

elevada produtividade específica que fazem com que uma linhagem celular seja 
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considerada uma boa candidata para o escalonamento e futura produção de proteínas 

recombinantes (WURM, 2004).   

 Dentro desse contexto, optamos em dar continuidade aos experimentos com as 

células produtoras de FVIIr Sk-Hep-1 e HKB-11 (pós sorting). 

 Como observado na tabela VI, as células Sk-Hep-1 e HKB-11 possuem um 

perfil de crescimento semelhante, com velocidade específica de crescimento bastante 

próximas (0,79 dia-1 X 0,81 dia-1). Além disso, a produção em culturas estáticas 

também foi semelhante, sendo de 1432 ng/mL na Sk-Hep-1 e 1468 ng/mL na HKB-11. 

Em vista desses resultados, ambas linhagens foram submetidas a próxima etapa: 

crescimento em suspensão em frascos spinner utilizando microcarregadores.  

 No cultivo em suspensão as células mantiveram um perfil de crescimento 

semelhante entre elas, contudo ambas as células apresentaram uma diminuição na 

velocidade máxima de crescimento, uma queda em torno de 55% no valor do máx. 

Uma explicação para tal observação seria a de que o aumento no cisalhamento 

durante o cultivo sob agitação fez com que as células diminuíssem a velocidade de 

crescimento. Em segunda instância também podemos propor que numa tentativa de 

aumentar a expressão da proteína recombinante houve uma diminuição no 

crescimento celular. 

 A regulação do crescimento de células de mamíferos tem sido proposto como 

um dispositivo para melhorar os processos para a produção de proteínas de interesse 

farmacêutico (GESERICK et al., 2000). Quando as células estão no processo 

proliferativo, a maior parte da energia metabólica é utilizado para a divisão celular 

(SANCHEZ-BUSTAMANTE et al., 2006). Já as células que têm altos níveis de 

expressão de proteínas heterólogas gastam energia metabólica para a produção de 

proteína e, portanto, apresentam menores taxas de crescimento celular (BROWNE e 

RUBEAI, 2007). 

   Quanto ao perfil de produção na cultura em suspensão, a linhagem celular Sk-

Hep-1-FVIIr apresentou uma produção cerca de 37% mais elevada do que a HKB-11. 
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Além disso, outro fato importante observado foi que as células HKB-11-FVIIr, apesar 

de possuírem uma produção de cerca de 1 g/mL de FVIIr, apenas ¼ desse total 

estaria sendo secretado na forma ativa. 

 Desde os primeiros estudos de clonagem e sequenciamento do FVII humano 

(HAGEN et al., 1986), sabe-se que a ativação do FVII em FVIIa envolve a hidrolise de 

uma única ligação peptídica entre a arginina 152 e a isoleucina 153. Essa ativação é 

provavelmente realizada in vivo predominantemente pelo FXa ligado a membrana 

(BUTENAS e MANN, 1996).  

 No inicio do desenvolvimento do projeto de produção do FVII recombinante 

(Novo Seven), uma serie de proteases específicas foram avaliadas. Contudo, 

nenhuma das proteases testadas foi capaz de realizar a clivagem completa após a 

arginina 152, sem que clivagens adicionais fossem feitas em outras ligações 

peptídicas da molécula (JURLANDER et al., 2001). Todavia, durante a purificação da 

cadeia única de FVII por cromatografia de troca iônica, foi observado que parte do FVII 

era convertido espontaneamente na forma ativada de duas cadeias (BJOERN e THIM, 

1986). Analises subsequentes mostraram que a forma de duas cadeias gerada era 

idêntica ao FVIIa derivado do plasma, ou seja, a hidrolise específica entre os resíduos 

152 e 153 havia ocorrido. Quando este processo foi otimizado, o FVIIr foi convertido 

em FVIIra com um rendimento de quase 100% (BJOERN e THIM, 1986; JURLANDER 

et al., 2001). 

 A cadeia única de FVIIr não possui atividade proteolítica intrínseca, contudo 

pequenas quantidade de FVIIra podem ser geradas por proteases celulares ou mesmo 

proteases liberadas no meio de cultura, e este FVIIra pode iniciar o processo de 

autoativação quando os FVIIr e FVIIra são concentrados numa coluna de troca iônica 

(JURLANDER et al., 2001; KREBBER e VISWANATHAN, 2008).     

 Dessa forma, todo o FVIIr produzido pelas linhagens celulares Sk-Hep-1 e 

HKB-11 podem ser convertidos em FVIIra durante futuras etapas de purificação da 

mesma maneira que é feito durante a produção do FVIIr comercial (NovoSeven). Além 



88 
 

disso, no caso da célula HKB-11, mesmo a baixa quantidade de FVIIra produzido seria 

suficiente para iniciar o processo de autoativação, convertendo toda a proteína 

produzida na sua forma ativa, podendo esta ser utilizada em futuros usos clínicos.   

 Ambas as linhagens celulares são bem conhecidas por seu potencial em 

expressar fatores de coagulação. Exemplo disso são os trabalhos de da Rosa e 

colaboradores que em 2012 utilizaram a célula Sk-Hep-1 para produção de FVIIIr (da 

ROSA et al., 2012) e Bomfim em 2013 para produção de rFIX (BOMFIM, 2013). Em 

2006, Mei e colaboradores utilizaram as células HKB-11 para expressão de FVIIIr e 

mostraram um aumento de até 30 vezes na produção da proteína recombinante, 

quando comprado com outras linhagens tais como Hek293 e BHK-21 (MEI et al., 

2006).   

 Outra vantagem no uso dessas linhagens celulares é que tanto a Sk-Hep-1 

quanto a HKB-11 são células que podem ser adaptadas a um crescimento em 

suspensão em meio livre de soro, como mostrado recentemente em um outro trabalho 

do nosso grupo de pesquisa (BIAGGIO et al., 2015). Essa característica é de extrema 

importância considerando que a expressão de proteínas recombinantes em linhagens 

celulares humanas juntamente com a utilização de meios de cultura ausentes de 

componentes animais diminuem os riscos de contaminação xenogênica, 

desenvolvimento de epítopos imunogênicos, aumentando assim a qualidade e a 

segurança da proteína produzida. Além disso, a cultura em suspensão diminui os 

custos da produção, fator extremamente importante para as industrias 

biofarmacêuticas.    

 Em suma, este é o primeiro estudo que comparou a produção de FVIIr nas 

linhagens celulares humanas HepG2, Sk-Hep-1 e HKB-11, mostrando o perfil de cada 

uma delas em relação a expressão gênica, crescimento e produção. A utilização 

dessas linhagens celulares teve por objetivo eliminar os problemas imunogênicos 

associados à proteínas recombinantes produzidas em linhagens de células murinas.  
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Conclusão 
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6 CONCLUSÃO  

 Este é o primeiro trabalho que produziu de maneira eficaz o fator VII de 

coagulação sanguínea em linhagens celulares humanas.  

 Em conjunto, os resultados nos permitem concluir que as células Sk-Hep-1 e 

HKB-11 podem ser bastante eficazes na produção de proteínas recombinantes, uma 

vez que, utilizando nosso modelo de produção, estas mostraram resultados melhores 

do que a de células murinas (BHK-21) utilizadas pela indústria. Assim, estas linhagens 

celulares humanas podem ser usadas como uma plataforma para a produção de FVII, 

bem como para outras proteínas recombinantes, de maneira mais seguras e com 

menor risco de desenvolvimento de anticorpos inibidores. 
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