
 

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE QUÍMICA 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica) 

 
 

GUSTAVO GROSS BELCHIOR 
 

Geração de clones de células HEK293 
superprodutores de isoformas 

recombinantes de VEGF-A (Fator de 
Crescimento Endotelial Vascular A) humano 

visando à produção de biofármacos para 
terapia molecular e engenharia tecidual 

 
 
 
 
 
 

Versão corrigida da Tese defendida 
A versão original se encontra na Secretaria  de Pós-Graduação  do IQ-USP 

 
 
 
 
 

São Paulo 
 

Data de Depósito na SPG: 
 

21/02/2014 



 

 

GUSTAVO GROSS BELCHIOR 
 
 
 
 
 
 

Geração de clones de células HEK293 
superprodutores de isoformas recombinantes de 

VEGF-A (Fator de Crescimento Endotelial Vascular 
A) humano visando à produção de biofármacos 
para terapia molecular e engenharia tecidual 

 
 

 
 

Tese apresentada ao Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo para obtenção do Título 

de Doutor em Ciências (Bioquímica)  

 

Orientadora: Profa. Dra. Mari Cleide Sogayar 

 
 
 

 
 

São Paulo 
 

2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dedico este trabalho: 
 

aos meus pais, Evelyn e Fernando, minha base, meus educadores, meus melhores amigos; 

à toda minha família, meus pilares, meus exemplos, minhas melhores vivências; 

à Mulher da minha vida, Heloisa, meu maior presente, minha mudança de vida, 

meu caminho para tornar-me um Homem melhor. 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 
À Profa. Dra. Mari Cleide Sogayar, pelos muitos anos de orientação e de ensinamentos diversos. 
Por ter me aceito em seu grupo há sete anos e ter me apresentado à ciência diretamente e 
indiretamente através dos profissionais excepcionais. Por acreditar na minha capacidade a todo 
momento. Pelo exemplo de determinação e perseverança, garra e ânimo ininterruptos. Pelo grupo 
de pessoas fantástico que foi capaz de reunir em um só laboratório, me dando amigos para a vida. 
 
À Dra. Ana Claudia Oliveira Carreira, por ter me acolhido cientificamente em um novo projeto 
no qual pude evoluir cientificamente como nunca havia imaginado. Pela excepcional criadora e 
desenvolvedora de projetos científicos que é, dona de ideias fantásticas que somente um oráculo 
seria capaz de ter e que infalivelmente dão certo. Pelo papel fundamental que teve no 
desenvolvimento deste projeto como uma real co-orientadora. Por me mostrar o resultado de 
fazer aquilo que se ama. 
 
À Profa. Dra. Tracy C. Grikscheit, do Saban Research Institute do Children’s Hospital Los 
Angeles - USC, por ser um exemplo de profissional da saúde, sabendo alcançar, todos os dias da 
vida, o objetivo de salvar crianças. Por ter me acolhido em seu laboratório por quatro meses e 
confiado nas minhas decisões. Por ter permitido que eu e minha namorada acompanhássemos 
cirurgias em um dos melhores hospitais para crianças dos Estados Unidos. Por cativar em mim e 
em todos ao seu redor a vontade de ajudar pessoas. 
 
À Flávia Borella Pereira de Godoy, minha aluna de iniciação científica por quase três anos, por 
ter confiado em mim como seu supervisor no laboratório e ter resistido aos meus métodos de 
ensino por tanto tempo. Pela desafiadora clonagem da isoforma VEGF165b, que nos fez quebrar a 
cabeça - mas chegamos lá. Pela pessoa fantástica que é, espero que possamos nos encontrar “in 
Juuulho”. 
 
Ao Prof. Dr. Vitor Fortuna, do ICS-UFBA, pelos ensinamentos com complexos modelos para 
avaliação de angiogênese. Pelas conversas científicas e pela valiosa atenção dada a uma breve 
discussão sobre esta tese. 
 
À Profª. Dra. Chao Yun Irene Yan, do ICB-USP, pelos ensinamentos iniciais e dicas constantes 
para execução do ensaio da membrana corioalantoide, assim como pelos ensinamentos da 
disciplina Embriologia Molecular. 
 
Ao Prof. Dr. Ricardo José Garcia Pereira, da FMVZ-USP, pela ajuda no ensaio da membrana 
corioalantoide e a troca de conhecimentos científicos. Pelos olhos e ouvidos atentos durante as 
duas semanas intensas do curso em que tive o prazer de ser seu monitor. 
 



 

 

Ao Prof. Dr. Ricardo Giordano, à Profª. Drª. Carla Columbano e ao Prof. Dr. Eduardo Reis pelas 
importantes contribuições no Exame de Qualificação. 
 
Ao Dr. Marcos Demasi, mais um oráculo do nosso laboratório, por saber tudo sobre tudo em 
Biologia Celular e Molecular, e Bioquímica. Pelas discussões sobre espectrometria de massas e 
demais assuntos do mundo das proteínas. Acima de tudo, pelo exemplo de humildade, gentileza, 
educação e generosidade. 
 
À Profª. Drª. Letícia Labriola, pela inspiração para ser um profissional melhor. Obrigado pelas 
conversas e sugestões, e por eu ter podido acompanhar uma pequena parte do desenvolvimento 
de uma carreira que já é brilhante. 
 
À Raquel Cruz e à Regina Machtura, por serem pessoas tão generosas, e por toda a ajuda, 
principalmente, na cultura dos clones celulares, nos experimentos de Western e no cuidado com 
os materiais. 
 
Ao Caio Dalmasso, meu segundo e breve aluno de IC, mas com quem aprendi muito. Parabéns 
pela vontade de fazer ciência e determinação para conquistar o que quer. 
 
Ao Gabriel Levin, pelo exemplo de enorme dedicação e qualidade da pesquisa desde o início da 
carreira acadêmica. 
 
À Mariele Moraes e Ingrid Cunha, pela grande ajuda, principalmente com os experimentos de 
Western e do ensaio da membrana corioalantoide. 
 
A todos os colegas do NUCEL, principalmente nos tempos de LBCM e UIPH no IQ-USP. 
Primeiramente, aos colegas de pós-graduação: Aline Maia, Ana Lúcia Campanha, Erik Halcsik, 
Letícia Terra, Marina Lima, Tatiane Maldonado, que ingressaram junto comigo no Programa e 
com quem foi um prazer estudar por muitas horas, para muitas provas. À Aline, por ser uma 
pessoa tão divertida e companheira, pelas risadas, e por me mostrar muito gentilmente o quão 
tosco eu sou todos os dias da minha vida laboratorial. À Ana Prússia, fiel aos nossos Book Clubs, 
pela paixão por Asimov, Sagan e Clarke e o conto “The Sentinel”, por tornar o laboratório mais 
emocionante e provavelmente mais insalubre com suas danças e demais entretenimentos 
mineiros. Ao Erik, indivíduo realmente único, pelo iPod que vendi a ele, pelo tênis que ele me 
vendeu, pelo “Questions?” e o cheroline. À Lê, também fiel aos nossos Book Clubs, pela paixão 
por Poe, King e Gaiman e o conto “Murder Misteries”, pelas pausas para cafés na copinha, as 
risadas, os estudos e discussões dentro e fora da ciência, por ter me ensinado a revelar papelão 
(ok, o mérito é meu, eu sei), por ser a memória das coisas sem noção que eu fiz durante tantos 
anos no lab e pela grande ajuda no depósito desta tese. À Marina, a pessoa tímida mais conhecida 
do IQ, da USP e provavelmente de São Paulo, pelo jeito carinhoso, a disposição pra sempre fazer 
tudo, e por querer que eu case com a Isa ano passado. À Tati, uma Recombinante autêntica, por 



 

 

ser naturalmente divertida e engraçada, com sua bipolaridade inigualável e pelas festas de 
Halloween inesquecíveis. 
À Gi, que sempre foi especial, mesmo antes do namoro com o Léo. À Lu Gomes, um dos meus 
exemplos de profissional e pesquisadora; não fui padrinho no seu casamento, mas tá tudo bem. À 
Roberta, que é agradavelmente descompensada e por preencher as lacunas em “__ ___ is on fire”. 
À Erika, a Cientista, por emanar ciência pelos poros e mostrar um balanço interessante entre a 
razão na bancada e a insanidade fora dela. À Marluce, pela incrível determinação e capacidade de 
dedicar tanto pelo grupo. À Nathali, pela coragem, pela amizade rápida que construímos e por 
todo o apoio no alcovite. Ao Mateus (Musguinho), pelas risadas e bons momentos. À Rosângela, 
pela determinação para perseguir o sonho de iniciar uma vida acadêmica. À Talita e à Ancély, 
pela convivência muito agradável durante esse tempo. À Flavinha Tobaruella, sempre muito 
querida. À Nicole, pelas muitas risadas e conversas. À Karin, Fernanda Festa, Angelita e Maria 
Fernanda pelos ensinamentos durante a Iniciação Científica. À Theri pelos conhecimentos e 
conversas científicas. Aos demais colegas de laboratório, antigos e novos, por todo o apoio: Dra. 
Katiúcia Paiva, Luiz, Camila, Luana, Érica, Adauto, Tatiene, Thais, Fernando, Paty, Prof. Dr. 
Miguel, Patrícia, Renato, Profª. Drª. Anna Carla Goldberg, Ícaro, Dr. Antero, Prof. Dr. Wagner 
Montor, e a todos os demais membros, antigos e novos, do grupo. Aos técnicos Zizi, Débora, 
Sandra e Ricardo, pelo essencial trabalho que garante nossa pesquisa. 
 
A todos os colegas do Grikscheit Lab: Xiaogang Hou, Christa Grant, Salvador Garcia, Panagiotis 
Maghsoudlou, Daniel Levin, Ryan Spurrier, Justin Dreyfuss e Jonathan Bushman. 
 
À Universidade de São Paulo, ao Instituto de Química, ao Departamento de Bioquímica e ao 
Instituto de Biociências por proporcionarem um riquíssimo universo de possibilidades. 
 
A todas as agências financiadoras que de alguma forma contribuíram para este projeto, 
especialmente ao CNPq, pela bolsa de doutorado no país, e à CAPES, pela bolsa de doutorado 
sanduíche no exterior (PDSE). 
 
Aos meus mais que queridos amigos que tenho o privilégio e o prazer de conhecer desde o início 
do curso de Biologia em 2005: Léo, Alegria, CET, Pelúcia, CPF e Gozzoli (mesmo sumido). 
Obrigado por proporcionarem tantos momentos gostosos e inesquecíveis! Levarei vocês comigo 
pra sempre! 
 
Ao Di, pelas bolas e fitas entre primos, pelo amor e determinação ao esporte, à ciência e ao 
empreendedorismo que me influenciaram muito positivamente. 
 
À Dé, que se tornou uma amiga ainda mais querida em tempos mais modernos. Obrigado pelas 
tantas conversas e risadas nas caronas diárias durante aqueles seis meses. 
 



 

 

Ao Mateus Adolfi, pela excelência como pesquisador, por me inspirar a dar o meu melhor e pela 
pessoa singular que é.  
 
À Karina Galhardi, minha “irmãzinha” que conheci aos nove anos de idade, por ser uma das 
melhores e mais carinhosas pessoas que eu conheço. 
 
À Alessandra Medeiros, uma mulher fantástica, à frente de seu tempo, que me acolheu 
carinhosamente durante um mês e meio de recuperação. Nunca um braço quebrado valeu tanto a 
pena. 
 
E, principalmente, 
 
à Heloisa, que a vida me deu nos meados deste projeto. Você me ajudou de maneiras que você 
nem imagina para que eu continuasse dando o meu melhor até o fim. Obrigado pela paciência e 
força, principalmente neste último ano, pelo tanto que me ensinou, por me mostrar a importância 
de fazermos aquilo que amamos, pelos próximos 100 anos de amor e da mais pura felicidade; 
 
à minha família, por terem um papel fundamental na minha criação, por sempre me acolherem 
em casa com tanto carinho, por entenderem minha ausência, por me darem tantas experiências 
inesquecíveis; 
 
aos meus pais, Evelyn e Fernando, por todo o amor, por serem meus maiores exemplos e meus 
melhores amigos há 27 anos, por tudo o que sou de bom, por garantirem sempre o melhor para 
mim, por me darem o poder de escolha na medida certa e a maturidade que me cabia, pelas 
conversas que nunca deveriam acabar, pelas viagens maravilhosas, por me formarem para a vida. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“And AC said, ‘LET THERE BE LIGHT!’ 
And there was light.” 

The Last Question, Isaac Asimov 



 

 

RESUMO 
 

Belchior, G.G. Geração de clones de células HEK293 superprodutores de isoformas 
recombinantes de VEGF-A (Fator de Crescimento Endotelial Vascular A) humano visando 
à produção de biofármacos para terapia molecular e engenharia tecidual. 2014. 216 páginas. 
Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica). Instituto 
de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
Os primeiros vasos sanguíneos do embrião de vertebrados, formados de novo a partir de células 
originadas da mesoderme, originam os vasos linfáticos em um processo denominado 
vasculogênese. Já no adulto, novos vasos são formados principalmente através da angiogênese 
(ou linfoangiogênese) a partir da vasculatura pré-existente. Em indivíduos saudáveis, a 
arquitetura vascular é relativamente estática, sendo que o excesso ou a insuficiência de vasos são 
comumente relacionados à angiogênese patológica, vinculada a diversas doenças, como câncer, 
degeneração macular relacionada à idade, isquemia de membros e muitas outras. Dessa forma, o 
controle local da densidade de vasos sanguíneos torna-se interessante para o tratamento de 
condições patológicas visando melhoria de prognóstico e cura. Dentre os diversos fatores de 
crescimento conhecidos, o fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, destaca-se como o 
principal regulador do processo de angiogênese através de isoformas pró-angiogênicas (VEGFxxx) 
e antiangiogênicas (VEGFxxxb) do gene VEGF-A. Consequentemente, as proteínas codificadas 
por esse gene constituem um alvo com alto potencial terapêutico. No presente estudo, 
propusemos a produção das isoformas proteicas recombinantes rhVEGF165, rhVEGF165b e 
rhVEGF121, oriundas do gene VEGF-A humano, visando à geração de biofármacos que podem ser 
utilizados para terapia molecular e engenharia tecidual. As sequências codificadoras das 
isoformas rhVEGF165 e rhVEGF121 foram amplificadas a partir do cDNA total sintetizado de 
amostras de RNA total de pulmão humano, enquanto que a da isoforma rhVEGF165b foi gerada 
através da mutação sítio-dirigida da sequência de rhVEGF165. As sequências foram clonadas no 
vetor de clonagem pGEM®-T Easy, sendo em seguida subclonadas no vetor pLV-eGFP, um vetor 
plasmidial de transferência lentiviral, que permite a expressão de transgenes em células de 
mamíferos e, também, da proteína repórter eGFP. Células humanas HEK293 em cultura aderente 
foram independentemente cotransfectadas com cada uma das construções geradas (pLV-
rhVEGF165, pLV-rhVEGF165b e pLV-rhVEGF121) juntamente com o vetor pTK-Hyg na 
proporção de 40:1 (m/m), viabilizando a seleção dos transfectantes com o antibiótico higromicina 
B, além da detecção de eGFP. Os clones celulares superprodutores das proteínas de interesse 
foram avaliados quanto à cinética de expressão em meio carente de soro e adaptados para a 
cultura em suspensão estática na presença de meio na ausência de componentes derivados de 
animais, demostrando a capacidade de expressão das isoformas rhVEGFs nestas condições de 
cultivo. Para o nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho a descrever a expressão de 
isoformas de VEGF-A em células HEK293 mantidas em suspensão. As isoformas rhVEGF165 e 
rhVEGF165b foram purificadas por cromatografia de afinidade a heparina, a partir do meio 
condicionado pelos clones superprodutores gerados. Ensaios in vitro, utilizando o AngioPhaseTM 
Kit, e in vivo, através do ensaio da membrana corioalantoide em embriões de galinha (CAM 



 

 

Assay), ambos próprios para avaliação da atividade pró- e antiangiogênica de diferentes 
compostos, demonstraram que a isoforma rhVEGF165 possui atividade biológica, enquanto a 
isoforma rhVEGF165b não apresentou a atividade esperada (inibição da angiogênese). Estas 
isoformas foram testadas em modelo murino de engenharia tecidual do intestino curto, com 
indícios de que poderiam contribuir para o uso terapêutico neste contexto. A purificação da 
isoforma rhVEGF121, bem como as análises estruturais das proteínas produzidas, estão em 
processo de otimização. 
 
Palavras-chave: VEGF, proteínas recombinantes, angiogênese, células HEK293, sistema de 
expressão heterólogo, purificação de proteínas 



 

 

ABSTRACT 
 

Belchior, G.G. Generation of HEK293 cell clones overexpressing recombinant isoforms of 
human VEGF-A (Vascular Endothelial Growth Factor A) with the aim of producing 
biopharmaceuticals for molecular therapy and tissue engineering. 2014. 216 pages. PhD 
Thesis – Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 
 
The first blood vessels of the vertebrate embryo are formed de novo from mesoderm-derived cells 
and give rise to lymph vessels in a process termed vasculogenesis. In the adult, new blood vessels 
are formed mainly through angiogenesis (or lymphangiogenesis) from the pre-existing 
vasculature. In healthy individuals, the vascular architecture is fairly static, and both the excess 
and the insufficiency of vessels comprise a pathological angiogenic state, to which is credited the 
onset and/or progression of several diseases such as cancer, age-related macular degeneration, 
limb ischemia, and many others. Therefore, locally controlling the blood vessel density becomes 
interesting for the treatment of pathological conditions aiming at prognosis improvement and 
cure. Among the various known growth factors, the vascular endothelial growth factor, VEGF, 
stands out as the major regulator of the angiogenic process. This process is mediated through the 
action of pro- (VEGFxxx) and antiangiogenic (VEGFxxxb) isoforms, which are derived from the 
VEGF-A gene. Consequently, the proteins encoded by this gene are potential therapeutic targets. 
In this work, we set out to produce the recombinant protein isoforms rhVEGF165, rhVEGF165b, 
and rhVEGF121, which originate from the human VEGF-A gene, with the aim of generating 
biopharmaceuticals to be used for molecular therapy and tissue engineering. The rhVEGF165 and 
rhVEGF121 coding sequences were amplified from total cDNA sythesized from human lung total 
RNA. Conversely, the rhVEGF165b coding sequence was generated by site-directed mutagenesis 
of the rhVEGF165 sequence. The sequences were cloned into the pGEM®-T Easy cloning vector. 
These cDNAs were then subcloned into pLV-eGFP, a plasmid lentiviral transfer vector that 
allows for expression of transgenes and the eGFP reporter protein in mammalian cells. Human 
HEK293 cells cultivated under adherent conditions were independently co-transfected with each 
of the obtained constructs (pLV-rhVEGF165, pLV-rhVEGF165b, and pLV-rhVEGF121) and the 
pTK-Hyg vector at a proportion of 40:1 (m/m), enabling for the selection of transfectants with 
hygromycin B, apart from the detection of eGFP. The cell clones overexpressing the proteins of 
interest were evaluated for expression kinetics in serum-deprived conditioned media and adapted 
to static suspension culture in medium free of animal-derived components, demonstrating that 
expression of the protein isoforms was possible in these culture conditions. To the best of our 
knowledge, this is the first work that describes the expression of VEGF-A isoforms in HEK293 
cells in suspension culture. The rhVEGF165 and rhVEGF165b isoforms were purified by affinity 
chromatography from media previously conditioned by the overexpressing cell clones. The 
biological activity of rhVEGF165 was demonstrated in vitro, by the AngioPhaseTM Kit assay, and 
in vivo with the CAM (chorioallantoic membrane) assay, both of which are suitable for 
evaluating the pro- and antiangiogenic activity of different compounds. The rhVEGF165b did not 
show the expected antiangiogenic activity. These isoforms were tested in a model of murine 
tissue-engineered small intestine, indicating a possible contribution to therapeutic use in this 
context. The purification of rhVEGF121, as well as the structural analysis of all three proteins, are 
in the process of being optimized. 
 



 

 

Keywords: VEGF, recombinant proteins, angiogenesis, HEK293 cells, heterologous expression 
system, protein purification 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Sistema circulatório e angiogênese 

 O coração é o primeiro órgão funcional a ser formado no embrião de vertebrados. 

Contudo, o sistema circulatório, a primeira unidade funcional formada, é essencial para que o 

sangue bombeado pelo músculo cardíaco possa nutrir e oxigenar as células embrionárias, e para 

que excretas produzidas por elas possam ser coletadas e a homeostase seja mantida (S. F. Gilbert, 

2000). O desenvolvimento do sistema circulatório no embrião ocorre através da vasculogênese, 

onde o crescimento de novo de vasos sanguíneos se dá pela diferenciação in situ de células 

progenitoras endoteliais (angioblastos) a partir de seus precursores (hemangioblastos), originados 

da mesoderme. O sistema linfático só passa a ser formado a partir da metade do período 

gestacional, sendo derivado de células endoteliais venosas que adquirem um destino linfático e 

ramificam-se para formar os sacos primários primitivos. No adulto, a vasculogênese passa a ter 

menor importância fisiológica, e o crescimento e remodelamento de vasos sanguíneos ocorrem 

principalmente a partir da vasculatura pré-existente, em um processo denominado angiogênese 

(ou neovascularização), sendo linfoangiogênese sua contrapartida para vasos do sistema linfático 

(Drake, 2003; Lohela, Bry, Tammela, & Alitalo, 2009; Risau & Flamme, 1995; Woolard, Bevan, 

Harper, & Bates, 2009). 

Apesar da arquitetura vascular no indivíduo adulto saudável ser relativamente quiescente, 

a angiogênese é de grande importância em alguns contextos fisiológicos, como na formação da 

placenta durante a gravidez, no ciclo menstrual feminino e no reparo de lesões (Brown et al., 

1992; Peters, De Vries, & Williams, 1993; Redmer & Reynolds, 1996; Reynolds & Redmer, 

1998). Ela está ainda relacionada com a regulação de um grande número de doenças, 
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classicamente com o câncer (Carmeliet, 2005; Napoleone Ferrara, 2002; Judah Folkman & 

Kalluri, 2004; Shibuya, 2006). 

 Dois principais mecanismos de angiogênese são descritos: brotamento e intussuscepção 

(Figura 1.1). A angiogênese por brotamento é um processo lento, sendo caracterizado por 

vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e proliferação celular. Primeiramente ocorre 

uma degradação da membrana basal, seguida da migração de células endoteliais para a matriz 

celular e proliferação das mesmas, ou vice versa. Os brotos reorganizam-se internamente 

formando um lúmen vascular e, então, conectam-se a outros segmentos capilares (Ausprunk & 

Folkman, 1977; Burger, Chandler, & Klintworth, 1983; Djonov, Baum, & Burri, 2003). Já na 

angiogênese por intussuscepção, menos compreendido, paredes capilares opostas formam uma 

zona de contato, o que é seguido por uma reorganização das junções celulares interendoteliais e 

pela perfuração central da bicamada formada na zona de contato. Um pilar central intersticial é 

formado e invadido por pericitos e miofibroblastos que depositam fibrilas de colágeno. No último 

estágio ocorre a expansão do crescimento dos pilares formados (Burri & Tarek, 1990; Caduff, 

Fischer, & Burri, 1986; Djonov et al., 2003).  

Décadas de pesquisa revelaram muitos fatores proteicos que foram descritos como 

reguladores da angiogênese fisiológica e patológica, como fator de crescimento epidermal (EGF 

– Epidermal Growth Factor), fator de crescimento transformante (TGF – Transforming Growth 

Factor) -α e –β, fator de necrose tumoral (TNF – Tumor Necrosis Factor), angiogenina, fator de 

crescimento de fibroblasto ácido/básico (a/bFGF – acidic/basic Fibroblast Growth Factor), fator 

de crescimento derivado de plaqueta (PDGF – Platelet-Derived Growth Factor) e outros. 

Contudo, o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF – Vascular Endothelial Growth 

Facto) é tido até hoje como o principal regulador do crescimento de vasos do sistema circulatório 
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(Campochiaro, 2013; Napoleone Ferrara, 2002; J Folkman & Klagsbrun, 1987; Shibuya, 2013; 

Thanigaimani, Kichenadasse, & Mangoni, 2011). 

 

Figura 1.1 Angiogênese por brotamento e por intussucepção. 
O processo de angiogênese por brotamento (A) envolve a sinalização de fatores (como no eixo VEGF-VEGFR) que 
regulam o recrutamento de células precursoras circulantes (e.g., RBCCs, ou células circulantes recrutadas derivadas 
da medula óssea), ao passo que a angiogênese por intussucepção (B) resulta na divisão do vaso sanguíneo pela 
inserção de tecido pilar central. CE: célula endotelial. VEGF: fator de crescimento endotelial vascular. VEGFR: 
receptor do fator de crescimento endotelial vascular. SDF1: fator derivado de célula estromal 1. CXCR4: receptor 4 
de quimiocina CXC. CXC: quimiocinas de motivo C-X-C/α-quimiocinas. +: estímulo positivo. −: estímulo negativo. 
Figura adaptada (Adams & Alitalo, 2007). 
 

1.2  VEGFs e seus receptores 

 Os fatores de crescimento endotelial vascular, VEGFs, constituem uma família de 

proteínas que pertence à superfamília PDGF/VEGF de fatores de crescimento. Consistem em 

glicoproteínas homo-/heterodiméricas e secretadas que contêm um motivo nó de cisteína 
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(cysteine knot motif) e que possuem oito resíduos de cisteína característicos em cada monômero. 

Em mamíferos são descritos cinco genes, quais sejam: VEGF-A (ou VEGF), VEGF-B, VEGF-C, 

VEGF-D e PlGF (Placental Growth Factor, ou fator de crescimento de placenta), localizados em 

cromossomos diferentes. Há ainda dois outros homólogos: VEGF-E, de vírus Orf da família 

Poxviridae, e VEGF-F, de cobras (Lohela et al., 2009). Como descrito adiante, muitas isoformas 

de VEGF-A já foram descritas, ao passo que somente um produto gênico de VEGF-C é 

conhecido. 

A primeira proteína da família VEGF foi identificada como um fator que promovia 

aumento da permeabilidade vascular, tendo sido por esse motivo inicialmente denominado de 

VPF (Vascular Permeability Factor, ou Fator de Permeabilidade Vascular) (Senger et al., 1983). 

Já em 1898, Ferrara et al. e Connolly et al. paralelamente isolaram, purificaram de forma 

homogênea e sequenciaram a proteína VEGF (Connolly et al., 1989; N Ferrara & Henzel, 1989) 

– no caso, correspondente à isoforma VEGF165, oriunda do gene VEGF-A, mas, naquela época, 

não se tinha conhecimento da existência de diferentes isoformas (Harper & Bates, 2008). Nos 

anos que se seguiram, novas descobertas sobre os membros que compõe essa família de 

glicoproteínas foram geradas, revelando os receptores e correceptores aos quais eles se ligam 

(Napoleone Ferrara, 2002). 

Os produtos dos genes VEGF exercem suas atividades biológicas através da ligação com 

membros da família de receptores enzimáticos VEGFR (VEGF Receptors), que são 

estruturalmente relacionados à família de receptores de PDGF (PDGFR/Fms/Kit/FLT3) 

(Shibuya, 2013). VEGFRs são receptores transmembrana do tipo tirosina-quinase que consistem 

de um componente extracelular contendo sete domínios homólogos a imunoglobulinas, um 

segmento transmembrana único, um segmento justaposto à membrana, um domínio intracelular 
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tirosina-quinase e uma porção carboxiterminal. Três membros dessa família são conhecidos: 

VEGFR-1 (ou Flt-1, fms-like tyrosyl kinase-1, onde fms refere-se a feline McDonough sarcoma 

virus) e sua isoforma solúvel sVEGFR-1 (sFlt-1), VEGFR-2 (ou Flk-1/KDR, fetal liver kinase-

1/kinase insert domain containing receptor) e VEGFR-3 (ou Flt-4) (Roskoski Jr, 2008). 

Enquanto Drosophila possui somente um homólogo de VEGFR, o número de genes VEGFR é 

conservado de anfíbios a mamíferos (Shibuya, 2013). A transdução de sinal dada pelo sistema 

VEGF-VEGFR se inicia pela ligação dos fatores de crescimento ao ectodomínio de seus 

receptores, levando à dimerização dos mesmos, ativação da atividade de quinase, trans-

autofosforilação e iniciação das vias de sinalização (Lemmon & Schlessinger, 2000; Roskoski Jr, 

2008). Há ainda as neuropilinas NRP-1 e NRP-2, que atuam como correceptores não enzimáticos 

e só são capazes de transduzir respostas funcionais quando coexpressas com VEGFRs. Os 

receptores enzimáticos e seus correceptores não enzimáticos apresentam relativa seletividade 

para seus ligantes VEGFs. VEGFR-1, por exemplo, tem como ligantes produtos proteicos de 

VEGF-A, VEGF-B e PlGF; VEGFR-3 liga-se a produtos de VEGF-C e VEGF-D; já VEGFR-2 é 

mais promíscuo, ligando-se aos produtos de VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E e VEGF-F. O 

mesmo ocorre para as neuropilinas, sendo NRP-1 menos seletiva do que NRP-2 (Pellet-Many, 

Frankel, Jia, & Zachary, 2008; Roskoski Jr, 2008). A Figura 1.2 ilustra a estrutura e relativa 

seletividade entre receptores/correceptores e seus ligantes. 

Apesar de VEGFR-1 ter maior afinidade por seus ligantes do que VEGFR-2 

(aproximadamente uma ordem de magnitude maior), sua atividade tirosina-quinase é 

aproximadamente dez vezes menor. Somada a esse fato, a presença do um produto gênico solúvel 

sVEGFR-1 sugere que este receptor possa regular negativamente a angiogênese em certos 

contextos (Sawano, Takahashi, Yamaguchi, Aonuma, & Shibuya, 1996). De fato, camundongos 
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knockout para Vegfr-2 (Vegfr-2 –/–) morrem em E8,5-E9 por falta de vasculogênese, enquanto 

que mutantes de Vegfr-1 (Vegfr-1 –/–) morrem no mesmo estágio por excesso de crescimento de 

células endoteliais e desorganização de vasos sanguíneos, o que mostra um papel antagônico 

dessas isoformas durante a formação de vasos na embriogênese (Fong, Rossant, Gertsenstein, & 

Breitman, 1995; Shibuya, 2013). 

 
Figura 1.2. Estrutura dos receptores VEGFRs e correceptores NRPs e a seletividade pelos 
ligantes VEGFs. 
Os dímeros de VEGFs interagem com os receptores VEGFRs e correceptores NRPs com especificidades variáveis. 
Ao se ligarem, os ligantes induzem dimerização dos receptores e ativação da atividade tirosina-quinase de domínios 
intracelulares, que por sua vez recrutam moléculas sinalizadoras a jusante. Figura adaptada (Lohela et al., 2009). 
 
 

Os receptores e correceptores determinam as funções de cada proteína da família VEGF. 

VEGF-C e -D ligam-se ao dímero de VEGFR-3, e a NRP-2, mesmo sem terem sido processadas, 
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levando à ativação preferencial desse receptor e, com isso, têm um papel central na 

linfoangiogênese do embrião e do adulto. Por outro lado, os demais VEGFs guardam maior 

relação com a vasculogênese e angiogênese por se ligarem aos receptores VEGFR-1 e -2 e ao 

correceptor NRP-1 (Lohela et al., 2009). Ainda, estudos estruturais e de rastreamento de 

mutações em resíduos de aminoácidos mostraram que esses dois receptores enzimáticos 

reconhecem epítopos próximos na molécula de VEGF.  

Dentre todas as proteínas VEGF envolvidas na angiogênese, os produtos gênicos de 

VEGF-A destacam-se como os reguladores centrais, sendo que sua isoforma mais abundante e 

biologicamente ativa (VEGF165, apesar da existência de isoformas de VEGF-A não ser conhecida 

na época) foi a primeira descoberta independentemente por três grupos da década de 1980 

(Connolly et al., 1989; N Ferrara & Henzel, 1989; Senger et al., 1983). 

1.3  O gene VEGF-A e suas isoformas de splicing 

A sequência gênica completa do gene VEGF-A se estende por 16.272 pares de base (pb) 

no cromossomo 6, banda p12 (localização 43.737.921 – 43.754.224). Camundongos knockout 

para Vegf-A são embrionicamente letais, tanto em homo (–/–) como em heterozigose (+/–), 

devido à formação imatura de vasos sanguíneos, o que indica que a concentração local de VEGF-

A no embrião precisa ser muito bem regulada para que os processos de vasculogênese e 

angiogênese ocorram de forma a não comprometer a viabilidade do embrião (Shibuya, 2013).  

O RNA heterogêneo nuclear (hnRNA) produzido a partir da transcrição de VEGF-A 

contém 8 éxons. Enquanto os éxons 1-5 estão presentes em todas as isoformas, é através de 

splicing alternativo dos éxons 6 e 7 (e seus subéxons 6a, 6b, 7a e 7b) e seleção diferencial dos 

subéxons 8a (no sítio proximal de splicing, ou PSS – Proximal Splice Site) ou 8b (no sítio distal 
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de splicing, ou DSS – Distal Splice Site) que diversas isoformas proteicas são formadas. Quando 

o PSS é selecionado, o mRNA passa a conter o subéxon 8a e sua tradução leva à produção de 

fatores pró-angiogênicos, representados por VEGFxxx, onde “xxx” corresponde ao número de 

resíduos de aminoácidos nas cadeias polipeptídicas das isoformas, sendo que as seguintes 

isoformas já foram descritas: VEGF111, VEGF121, VEGF145, VEGF148, VEGF162, VEGF165, 

VEGF183, VEGF189 e VEGF206 (Anthony, Wheeler, Elcock, Pickett, & Thomas, 1994; Cheung, 

Singh, Ebaugh, & Brace, 1995; Houck et al., 1991; Lei, Jiang, & Pei, 1998; Lohela et al., 2009; 

Mineur et al., 2007; Woolard et al., 2009). Por outro lado, a seleção do DSS, localizado 66 pb a 

jusante do PSS, incorpora o subéxon 8b, gerando transcritos com um quadro aberto de leitura 

contendo o mesmo número de resíduos de nucleotídeo que as variantes VEGFxxx, mas que são 

traduzidos em proteínas que contêm seis resíduos de aminoácidos distintos na região 

carboxiterminal (Figura 1.3). Enquanto o subéxon 8a codifica os resíduos CDKPRR, o subéxon 

8b codifica SLTRKD, gerando uma subfamília de proteínas antiangiogênicas mais recentemente 

descoberta e que são representadas por VEGFxxxb. Até o momento foram identificadas as 

isoformas VEGF121b, VEGF145b, VEGF165b, VEGF183b e VEGF189b, todas também capazes de se 

ligar aos mesmos receptores de VEGF (Bates et al., 2013; Lohela et al., 2009; Woolard et al., 

2009). Diversos são os fatores que comandam a seleção PSS/DSS, como hipóxia, citocinas, 

hormônios sexuais, quimiocinas e fatores de crescimento (Harper & Bates, 2008). 
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Figura 1.3. Estrutura gênica de VEGF-A e isoformas oriundas de splicing alternativo. 
O gene VEGF-A se estende por aproximadamente 16,3 kb e seu hnRNA possui oito éxons (A). Diversas isoformas 
são geradas a partir do splicing do hnRNA, formando proteínas de diferentes tamanhos, propriedades fisicoquímicas 
e atividades biológicas. A seleção do subéxons 8a (TGA1) ou 8b (TGA2) resulta em duas subfamílias às quais são 
atribuídas atividades antagônicas: pró-angiogênese e antiangiogênese. A maioria das isoformas geradas a partir de 
VEGF-A são mostradas (B). Figura adaptada (Harper & Bates, 2008). 

 

As diversas isoformas de VEGF-A possuem diferentes níveis de expressão, sendo, por 

exemplo, VEGF165, VEGF121 e VEGF189 mais abundantes (com destaque para VEGF165) do que 

VEGF145 e VEGF206. Todas as isoformas possuem uma N-glicosilação no resíduo Asn-75, mas 

elas também diferem quanto a suas propriedades bioquímicas, o que determina distintas 

propriedades biológicas. VEGF121 é um polipeptídio acídico e livremente secretado e não 

apresenta capacidade de ligação a heparina. Isoformas maiores possuem o equivalente proteico 

aos éxons 6 e 7, o que as confere a habilidade de ligação a proteoglicanos de heparan-sulfato e, 

por similaridade estrutural, à heparina. VEGF189 e VEGF206, isoformas altamente básicas, ligam-

se com forte afinidade à heparina, ficando sequestradas na matriz extracelular (MEC). Já 

VEGF165 tem propriedades intermediárias, dado que é secretada mas tem uma fração significativa 
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retida na MEC (Napoleone Ferrara, 2004; Houck, Leung, Rowland, Winer, & Ferrara, 1992; J. E. 

Park, Keller, & Ferrara, 1993). Essas características fisicoquímicas são também válidas para as 

isoformas VEGFxxxb, dado que a substituição dos seis resíduos no C-terminal das proteínas não 

ocorre nos domínios que determinam tais propriedades. Além disso, todas as isoformas possuem 

uma N-glicosilação no resíduo Asn-75 (Pizarro et al., 2010). 

A mudança dos resíduos C-terminais entre VEGFxxx e VEGFxxxb, entretanto, acarreta em 

alterações consideráveis, tanto que leva às ações pró- e antiangiogênicas de membros dessas duas 

famílias, respectivamente. Tomando VEGF165 e VEGF165b como exemplo, as principais 

alterações em resíduos de aminoácidos são a perda de uma Cys160 em VEGF165b e uma 

substituição de argininas positivamente carregadas na isoforma VEGF165 por um dipeptídeo Lys-

Asp de carga líquida neutra na VEGF165b (Cébe-Suarez et al., 2008). Essas diferenças resultam 

em profundas implicações estruturais, de interação com receptores e de função. A ligação de 

VEGF165 leva à dimerização dos receptores VEGFR-2, reposicionamento do domínio tirosina-

quinase por rotação da porção intracelular do receptor e indução de autofosforilação dos resíduos 

de tirosina 951, 1054, 1152 e 1214. Em contrapartida, ao se ligar ao mesmo dímero de receptores, 

VEGF165b leva a uma rotação insuficiente e fosforilação incompleta do receptor, somente nos 

resíduos 951, 1152 e 1214. Essa fosforilação incompleta acaba por sinalizar para degradação do 

receptor, não ativando vias de sinalização angiogênicas (Kawamura, Li, Harper, Bates, & 

Claesson-Welsh, 2008). 

O desenvolvimento de anticorpos e sondas que detectam especificamente as isoformas 

VEGF-Axxxb revelaram que a expressão basal dessas isoformas é dominante sobre as isoformas 

VEGF-Axxx em diversos tecidos. A placenta é uma exceção, onde essas isoformas representam 

menos da metade de VEGF-A total (Bevan et al., 2008; Perrin et al., 2005). Em culturas 
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primárias de células, como podócitos, células do epitélio pigmentar de retina e células epiteliais 

colônicas, as isoformas VEGFxxxb também são predominantes. Contudo, em células de 

melanoma, carcinoma colorretal, câncer de bexiga e podócitos diferenciados em proliferação, as 

isoformas VEGFxxx compreendem a maior parte de VEGF-A expresso (Cui et al., 2004; Nowak 

et al., 2008; Varey et al., 2008). 

Conforme mencionado anteriormente, a arquitetura de vasos no indivíduo não sofre 

alterações significativas em um contexto fisiológico saudável. Entretanto, uma desregulação do 

status angiogênico de um tecido é um denominador comum de diversas doenças de alta 

relevância. 

1.4  Angiogênese e VEGF/VEGFR como alvos terapêuticos 

O estudo da angiogênese cresceu principalmente em função de sua associação com 

diversas doenças, mais notadamente com o câncer. Os primeiros relatos de uma relação entre 

angiogênese e o desenvolvimento tumoral datam do final do século XIX, quando patologistas 

alemães sugeriram que novos vasos tinham importância na progressão do câncer pelo alto grau de 

vascularização de alguns tumores humanos (Napoleone Ferrara, 2002). Após intenso progresso 

na área, em 1971 Judah Folkman propôs, de forma inovadora, que o tratamento do câncer 

humano com inibidores angiogênicos seria algo promissor (Judah Folkman, Merler, Abernathy, 

& Williams, 1971; Judah Folkman, 1971). 

1.4.1 Terapias antiangiogênicas 

Depois de mais de quatro décadas, a importância da sinalização de VEGF para o 

crescimento de tumores ficou bem consolidada (Alitalo & Carmeliet, 2002; Shibuya & Claesson-

Welsh, 2006; Shibuya, 2011). Tumores sólidos que apresentam uma alta taxa de crescimento 
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passam a apresentar hipóxia, o que se dá pela falta de irrigação e consequente aporte insuficiente 

de oxigênio, além de falta de nutrientes e de uma via para liberação de excretas. A consequência 

é a limitação do crescimento do tumor, que não consegue crescer além de 1 mm3, além de ter 

reduzida probabilidade de metastatizar. Entretanto, o estresse hipóxico causado desencadeia a 

produção de VEGF através da estabilização e ativação do fator induzível por hipóxia 1 (HIF-1, 

Hypoxia Inducible Factor 1), um fator de transcrição que se liga a uma região localizada a 5’ 

(montante) da sequência gênica de VEGF, levando a um aumento da expressão gênica. Kim e 

colaboradores comprovaram que VEGF derivado das células tumorais tem um papel central no 

processo de angiogênese tumoral (K. J. Kim et al., 1993). Além disso, os VEGFRs, 

especialmente VEGFR-2, também são superexpressos sob condições de hipóxia (Ulyatt, Walker, 

& Ponnambalam, 2011).  

De fato, autópsias de indivíduos que morreram de trauma frequentemente revelam a 

presença de colônias microscópicas de células cancerosas, também denominadas tumores in situ, 

que não haviam sido clinicamente diagnosticadas antemortem. Foi estimado que mais de 33% de 

mulheres com idades entre 40 e 50 anos que não tiveram indícios de câncer ao longo da vida 

possuíam tumores mamários in situ. Contudo, somente 1% de mulheres nessa faixa etária é 

identificado com câncer. De forma similar, biópsias indicam que quase a todalidade de homens 

entre 50 e 70 anos de idade possuem carcinoma in situ na glândula tireoide, ao passo que somente 

0,1% desses indivíduos é clinicamente diagnosticado com câncer de tireoide. Assim, o fato de um 

número considerável de pessoas possuir tumores que se apresentam em um estado dormente 

sugere que este estado seja mantido graças a habilidades inerentes do organismo de impedir que 

eles recrutem vasos sanguíneos. Entretanto, alguns tumores escapam desse controle e são capazes 

de se ligar a vasos sanguíneos (e linfáticos) para que as necessidades de suas altas taxas 
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metabólicas sejam atendidas (Judah Folkman & Kalluri, 2004). O angiogenic switch, termo 

cunhado no final da década de 80, consiste justamente do momento durante a progressão tumoral 

em que o balanço entre fatores pró- e antiangiogênicos passa a favorecer a condição pró-

angiogênica e, possivelmente, a transição do estado de dormência da hiperplasia avascularizada 

para um tumor vascularizado maligno (Baeriswyl & Christofori, 2009).  

Até 2012, diversas drogas anti-VEGF/anti-VEGFR já haviam sido aprovadas como 

agentes no tratamento de diferentes tipos de câncer (Tabela 1.1). Entre elas, merece destaque o 

anticorpo monoclonal humanizado bevacizumab (Avastin®, Genentech/Roche), que foi o 

primeiro anticorpo destinado ao tratamento de câncer que tem VEGF como alvo. Trata-se de um 

anticorpo IgG1 que se liga a um epítopo de VEGF que tem parte reconhecida pelos sítios de 

ligação dos receptores VEGFR-1 e -2, levando à inibição da ligação deste fator aos seus 

receptores por impedimento estérico (Lien & Lowman, 2008). Seu uso é atualmente aprovado 

nos EUA pelo Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de câncer colorretal 

metastático, carcinoma de pulmão metastático não escamoso de células não pequenas, 

glioblastoma multiforme recorrente e carcinoma renal metastático (Tie & Desai, 2012). Outros 

modos de ação alternativos, mas também direcionados para a inibição dos efeitos de VEGF, 

também são eficazes. É o caso dos inibidores de quinases (e.g., sunitinib – Sutent®, Pfizer; 

sorafenib – Nexavar®, Bayer/Onyx Pharmaceuticals etc.), destinados ao tratamento de carcinoma 

renal metastático, tumor estromal gastrointestinal, câncer de pulmão, câncer renal e outros. 

Apesar do sucesso dessas moléculas na clínica, algumas reações adversas já foram reportadas, 

como é o caso de hipertensão, proteinúria, trombose e sangramento. Os efeitos de supressão 

tumoral desencadeados por essas moléculas ocorrem de várias formas: (i) supressão direta da 

angiogênese, (ii) promoção da apoptose de células endoteliais pré-existentes nos tumores, (iii) 
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“normalização vascular” que diminui os níveis de permeabilidade vascular e pressão intratumoral 

e resultam em aumento da eficácia de quimioterápicos e (iv) supressão de reações inflamatórias 

pró-angiogênicas (Shibuya, 2013). 

 

Tabela 1.1. Agentes anti-VEGF para o tratamento de câncer. 
Agente Classe Alvos Indicações 
Aprovados pelo FDA   
Bevacizumab Anticorpo monoclonal VEGF-A Câncer colorretal metastático, carcinoma 

de pulmão não escamoso de células não 
pequenas metastático, glioblastoma 
multiforme recorrente e carcinoma renal 
metastático 

Sunitinib Inibidor de tirosina 
quinase 

VEGFR-2, PDGFR, FLT3, c-
Kit 

Carcinoma renal metastático, tumor 
estromal gastrointestinal avançado, 
tumores neuroendócrinos pancreáticos 
avançados 

Sorafenib Inibidor de tirosina 
quinase 

VEGFR-2, PDGFR, FLT3, c-
Kit 

Carcinoma renal metastático, carcinoma 
hepatocelular não ressecável 

Pazopanib Inibidor de tirosina 
quinase 

VEGFR-1, VEGFR-2, 
VEGFR-3 

Carcinoma renal metastático 

Vandetanib 
(ZD6474) 

Inibidor de tirosina 
quinase 

VEGFR-2, EGFR, RET Câncer tireoidiano medular avançado 

Aflibercept Receptor solúvel VEGF-A, PlGF, VEGF-B Câncer colorretal metastático, câncer de 
próstata metastático refratário 

Axitinib 
(AG013736) 

Inibidor de tirosina 
quinase 

VEGFR-1, VEGFR-2, 
VEGFR-3, PDGFR-β, c-Kit 

Carcinoma renal metastático, câncer 
tireoidiano 

    
Em estado final de desenvolvimento clínico  

Ramucirumab Anticorpo 
monoclonal 

VEGFR-2 Câncer gástrico metastático 

Cediranib 
(AZ2171) 

Inibidor de tirosina 
quinase 

VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, 
PDGFR-β, c-Kit 

Câncer colorretal metastático, 
glioblastoma multiforme recorrente 

Vatalanib 
(PTK787) 

Inibidor de tirosina 
quinase 

VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, 
PDGFR-β, c-Kit 

Tumor estromal gastrointestinal 
metastático, câncer colorretal metastático, 
câncer de pulmão de células não pequenas 
metastático 

Tivozanib 
(AV951) 

Inibidor de tirosina 
quinase 

VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 Carcinoma renal metastático 

FLT3: Fms-Like Tyrosine kinase receptor 3 (receptor tirosina-quinase semelhante a fms 3); PlGF: Placental Growth 
Factor (fator de crescimento de placenta); PI3K: PhosphatidylInositol-3 Kinases (fosfatidililinositol-3 quinases); 
VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor (fator de crescimento endotelial vascular); VEGFR (receptor do fator de 
crescimento endotelial vascular). Tabela adaptada (Tie & Desai, 2012). 
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Um crescimento exacerbado de vasos sanguíneos também é responsável por doenças do 

olho que podem levar à perda completa de visão. As doenças vascular retiniana e vascular 

coroidal são as causas mais comuns de perda de visão moderada e severa em países 

desenvolvidos. Elas podem ser divididas em duas classes: doenças vasculares retinianas, onde há 

vazamento e/ou neovascularização a partir de vasos sanguíneos da retina, e neovascularização 

subretiniana, onde novos vasos crescem na região externa da retina e espaço subretiniano, onde 

normalmente não devem haver vasos. Doenças como retinopatia diabética, oclusão venosa da 

retina e retinopatia da prematuridade são incluídas na primeira classe, ao passo que degeneração 

macular relacionada à idade (AMD, Age-related Macular Degeneration), histoplasmose ocular, 

miopia patológica e outras doenças relacionadas pertencem ao segundo grupo. Um contexto 

hipóxico na retina tem um importante papel para a primeira classe de doenças, elevando níveis de 

HIF-1 e, consequentemente, VEGF e outros fatores pró-angiogênicos. Já na segunda classe de 

doenças, apesar de hipóxia não aparentar ser necessária, HIF-1 também é superexpresso e, assim, 

leva à produção das mesmas moléculas pró-angiogênicas (Campochiaro, 2013). 

O anticorpo ranibizumab (Lucentis®, Genentech/Novartis) é o mais indicado para o 

tratamento de AMD, edema macular diabético e oclusão venosa da retina. Trata-se de um 

fragmento de anticorpo (Fab – Fragment antigen binding) IgG1 que tem a mesma origem que 

bevacizumab e que também se liga a VEGF e inativa-o, mas que sofreu um processo de 

humanização distinto – baseado em mutagênese sítio-dirigida e phage display, ao passo que 

bevacizumab foi humanizado somente por mutagênese. Além disso, seu menor tamanho permite 

a penetração na retina e um clearance mais rápido do que o de um anticorpo inteiro (Lien & 

Lowman, 2008). O oligonucleotídeo pegaptanib (Macugen®, Eyetech/Pfeizer) é um aptâmero que 



39 
 

 

foi desenhado para se ligar especificamente à isoforma VEGF165, sendo atualmente aprovado para 

tratar AMD e testado para outras oculopatias proliferativas (Ng et al., 2006; Rinaldi et al., 2012; 

Vinekar, Sund, Quiram, & Capone, 2010). 

Isoformas VEGFxxxb também têm sido investigadas em diferentes contextos para reparar 

o desbalanço angiogênico local e serem aplicadas em possíveis terapias. No rim, as diferentes 

isoformas de VEGF-A regulam a barreira glomerular para filtragem apropriada do sangue. Em 

um estudo de Alsop et al., a superexpressão da isoforma pró-angiogênica murina VEGF164, em 

camundongos transgênicos com expressão induzível, levou a um aumento da ultrafiltração 

glomerular. Contudo, a superexpressão, também condicional, da isoforma humana VEGF165b 

restaurou as condições normais de permeabilidade (Alsop et al., 2012). Outro estudo descreve a 

capacidade da isoforma VEGF164b de reverter o quadro inflamatório de colite ulcerosa, onde a 

excessiva proliferação vascular tem função relevante na inflamação (Cromer et al., 2013). Células 

de mamífero superexpressando VEGF165b (e interferon alfa (INF-α)) foram microencapsuladas 

em alginato-poli-L-lisina-alginato (APA), resultando em um complexo com a habilidade de 

produzir esses fatores por 28 dias (Afkhami, Durocher, & Prakash, 2012). Essa habilidade, 

juntamente com uma liberação controlada, pode ser útil para o tratamento de doenças nas quais 

um ambiente antiangiogênico é desejado. 

O papel de VEGFR-1/sVEGFR-1 como um regulador negativo de angiogênese já foi 

abordado anteriormente. De fato, Ambati e colaboradores descreveram que sVEGFR-1 é 

expresso no olho para que a córnea seja mantida avascularizada (Ambati et al., 2006). Seu 

envolvimento em patologias pelo bloqueio da ação de VEGF, como por exemplo na hipertensão, 

também está sob investigação. Sinais mediados por VEGF estimulam a enzima óxido nítrico 

sintase de células endoteliais (eNOS, entothelial Nitric Oxide Synthase) e levam ao aumento da 



40 
 

 

produção de óxido nítrico (NO), um vasodilatador. Além disso, VEGF é um potente fator indutor 

de permeabilidade vascular. Dessa forma, diminuições nos níveis de NO e de permeabilidade 

mediadas pelo sequestro de VEGF por sVEGFR-1, além de um desbalanço angiogênico local, 

podem estar envolvidas no desenvolvimento do quadro hipertenso (Belgore, Blann, Li-Saw-Hee, 

Beevers, & Lip, 2001; Dvorak, 2002; Ferroni et al., 2012; J. S. Gilbert, Babcock, & Granger, 

2007; Hainsworth et al., 2004). Ainda, diversos grupos já reportaram que esse receptor também 

aparenta estar relacionado com o desenvolvimento de pré-eclâmpsia (Koga et al., 2003; Levine et 

al., 2004; Maynard et al., 2003). 

1.4.2 Terapias pró-angiogênicas 

Algumas doenças também ocorrem devido a uma arquitetura vascular insuficiente, 

contexto em que um ambiente pró-angiogênico controlado é desejado. É o caso de isquemia de 

membros, derrame isquêmico, doença arterial periférica (PAD, Periferic Arterial Disease) e 

outras. No caso de isquemia de membros, diversos estudos envolvendo a entrega das isoformas 

VEGF165 e VEGF121 através de terapia gênica já foram conduzidos. Em paralelo, investigações 

dos efeitos benéficos de células mononucleares da medula óssea e do sangue periférico também 

apontaram resultados promissores no tratamento de membros isquêmicos e de PAD, que também 

tem seu quadro melhorado através de terapias angiogênicas (Banfi et al., 2012; Davies, 2012; 

Grochot-Przeczek, Dulak, & Jozkowicz, 2013). Em um modelo murino pós-natal de dano 

pulmonar por hiperóxia, que causa lesões alveolares e vasculares no pulmão distal que não 

regridam após exposição a normóxia, Kunig et al. mostraram que camundongos também se 

beneficiaram do tratamento com rhVEGF (rh: recombinant human, ou recombinante humano(a)), 

com melhora da arquitetura pulmonar (Kunig et al., 2005). 
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No teste clínico VIVA (Vascular Endothelial Growth Factor in Ischemia for Vascular 

Angiogenesis Trial), randomizado, duplo-cego e com placebo, conduzido com 178 pacientes 

portadores de angina estável e não indicados para o tratamento de revascularização convencional, 

a administração intracoronariana de diferentes doses de VEGF165 (rhVEGF165, recombinant 

human VEGF) aparentou ser segura e bem tolerada. Ademais, pacientes tratados com a dose alta 

(50 ηg/kg/min) tiveram melhora significativa no quadro de angina depois de 120 dias, com 

tendências favoráveis no teste de tolerância a exercício e diminuições na frequência de angina 

(Henry, 2003). Já o estudo de prova de conceito RAVE (Regional Angiogenesis with Vascular 

Endothelial Growth Factor Study), randomizado, duplo-cego e com placebo, examinou a eficácia 

e segurança da entrega intramuscular da isoforma VEGF121 através de um vetor adenoviral 

(Ad(GV)VEGF(121.10)) em 105 pacientes com PAD. Nesse caso, contudo, não houve alteração 

dos parâmetros avaliados (tempo máximo de caminhada depois de 12 semanas, índice tornozelo-

braquial (ITB), tempo de início de claducação e qualidade de vida) entre o grupo controle, de 

dose baixa e dose alta (Rajagopalan et al., 2003). 

A engenharia tecidual é uma área da medicina extremamente promissora para o 

tratamento de diversas doenças através da substituição de órgãos, ou suas partes, que apresentam 

algum nível de perda de função. Independente do órgão de interesse, os implantes utilizados 

como substituintes saudáveis, feitos geralmente de uma matriz biocompatível ou de um órgão 

descelularizado, devem servir de um arcabouço tridimensional com a estrutura necessária para 

permitir a formação do(s) tecido(s) em crescimento. Nesse sentido, uma característica essencial 

do implante é possuir uma rede de poros (de pelos menos 100 μm de diâmetro) para permitir o 

aporte de células, o crescimento interno do novo órgão e sua vascularização (Freyman, Yannas, 

Yokoo, & Gibson, 2001; Guarino, Causa, & Ambrosio, 2007). Assim, uma forma de agregar 
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ganho de função ao arcabouço escolhido é carregá-lo com fatores de crescimento que, entre 

outras funções, possam induzir o crescimento de vasos, atuando sobre os tecidos vizinhos ao sítio 

de implante (Mouriño & Boccaccini, 2010). Há mais de uma década diversos grupos vêm 

investigando os benefícios de proteínas indutoras do crescimento de vasos sanguíneos, incluindo 

VEGF, sobre o desenvolvimento de órgãos engenheirados (Elçin, Dixit, & Gitnick, 2001; Soker, 

Machado, & Atala, 2000; Tanihara, Suzuki, Yamamoto, Noguchi, & Mizushima, 2001), 

ressaltando também a importância da forma de biodisponibilização das biomoléculas de interesse 

(des Rieux et al., 2011; Lindhorst et al., 2010). 

 Em 2003, Gardner-Thorpe e colaboradores utilizaram um modelo murino para mostrar 

como concentrações de VEGF e bFGF eram reduzidas no intestino delgado engenheirado (TESI, 

Tissue-Engineered Small Intestine), ao contrário do que é encontrado no desenvolvimento do 

intestino nativo em ratos jovens (Gardner-Thorpe et al., 2003). Isso indicou que a suplementação 

do implante com fatores indutores do crescimento de vasos sanguíneos poderia acelerar 

crescimento e maturação, resultando num órgão funcional em um menor espaço de tempo. 

Alguns anos depois, Rocha et al. foram capazes de melhorar a rede vascular no entorno do TESI, 

o que também resultou em um órgão maior e mais denso do que os controles. Esses resultados 

foram obtidos através do encapsulamento da isoforma VEGF165 em esferas de ácido poli(láctico-

co-glicólico) (PGLA, Poly(lactide-co-glycolide acid), o que garantiu sua liberação constante 

(Rocha et al., 2008). Os efeitos benéficos de isoformas pró-angiogênicas de VEGF sobre o TESI 

também foram constatados por Matthews et al., através de um sistema induzível de expressão 

ubíqua de VEGF. De forma geral, unidades organoides intestinais que superexpressam VEGF 

formaram intestinos que cresceram mais rapidamente e possuíram maior tamanho depois de 

implantadas, quando comparados com intestinos engenheirados controle. A maior funcionalidade 
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do TESI formado foi confirmada pela existência de vilosidades maiores e criptas mais profundas 

contendo os quatro tipos celulares intestinais diferenciados. Ainda, a marcação contra CD31 

(PECAM-1; uma proteína de adesão expressa em células endoteliais) e Ki-67 (um marcador de 

proliferação celular), evidenciaram a presença de uma rede capilar melhor estabelecida e maior 

número de células da cripta em proliferação (J. A. Matthews, Speer, Warburton, & Grikscheit, 

2009). 

Um dos maiores obstáculos para o transplante de órgãos inteiros - ou agregados celulares 

- é a perda de células viáveis por falta de oxigênio e nutrientes nos períodos logo após o 

transplante (Linn et al., 2003). Ao serem submetidas a estímulo hipóxico, as ilhotas pancreáticas 

respondem através do aumento da expressão de VEGFxxx e FGF, mas em níveis que não são 

suficientes para prevenir a queda do número de células endoteliais das ilhotas, que possuem 

notada capacidade angiogênica. Lai e colaboradores mostraram, em um modelo de ilhotas 

transgênicas cuja expressão de insulina é induzível por glicose, que o aumento de expressão de 

VEGFxxx resulta na formação de ramificações vasculares. Uma vez transplantadas na cápsula 

renal de camundongos diabéticos, as ilhotas apresentaram aumento significativo da densidade 

microvascular e do fluxo sanguíneo no enxerto, bem como da taxa de animais curados (90%) 

quando comparado com o controle (20%) (Lai et al., 2005). Também já foi mostrado que uma 

queda na massa de ilhotas em animais induzidos à hipoglicemia é reduzida através da 

administração exógena de VEGFxxx, o que não ocorre em animais normoglicêmicos. Ainda, 

animais hipoglicêmicos apresentam um aumento na taxa de apoptose de células endoteliais que 

precede o aumento de apoptose de células beta. Essas e outras considerações relevantes de como 

VEGF pode contribuir para o aumento da massa de células beta podem ser encontradas no 

trabalho de Xiao et al. (Xiao et al., 2013). 
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O reparo de lesões é um processo complexo que envolve três fases concatenadas: 

inflamatória, proliferativa e de remodelamento. Com a manipulação da composição de fatores 

proteicos presentes no nicho da lesão, é possível modificar esse processo de forma a diminuir o 

tempo necessário para o reparo. A etapa proliferativa, por exemplo, é dependente de angiogênese 

para que possa ser seguida pela fase de remodelamento e, por esse motivo, pode ser acelerada 

pela adição local de VEGFxxx (Elçin et al., 2001; Enoch, Grey, & Harding, 2006; Grazul-Bilska et 

al., 2003). De fato, queratinócitos da epiderme expressam VEGFxxx durante o reparo de lesões, e 

a inibição desse fator retarda o processo regenerativo (Brown et al., 1992; Rossiter et al., 2004). 

VEGF é essencial para o processo de ossificação endocondral, tendo um papel de destaque no 

reparo de lesões ósseas. Os estudos de Street et al., em um modelo murino de fratura femoral, 

mostram evidências de que VEGF pró-angiogênico é essencial para a formação do calo ósseo e 

mineralização (Street et al., 2002). Já Wernike et al. usaram um modelo de janela craniana em 

que foram implantados discos de biomaterial cerâmico contendo rhVEGF coprecipitado. Essa 

abordagem garantiu a liberação constate do fator, levando à vascularização do biomaterial e 

formação óssea (Wernike et al., 2010). 

VEGFs podem ainda promover alguns efeitos benéficos no sistema nervoso, como 

citoproteção de neurônios em isquemia, ação anti-inflamatória e plasticidade, além de estimular o 

recrutamento e proliferação de células precursoras neurais. Com isso, essas proteínas também 

passam a ser interessantes em contextos de isquemia cerebral, como é o caso de alguns derrames. 

Entretanto, uma rota e um momento de administração apropriados são cruciais para os efeitos 

benéficos das moléculas sobre o acidente isquêmico (Ma, Zechariah, Qu, & Hermann, 2012). 
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1.5  Biofármacos e seus sistemas de produção 

Um biofármaco, também denominado medicamento biológico, pode ser definido como 

“uma substância farmacêutica, proteína ou ácido nucleico, usada para propósitos terapêuticos ou 

de diagnósticos in vivo, que é produzida por meios que não aquele da extração direta a partir de 

uma fonte biológica nativa (não sintética)” (Walsh, 2002). Essa proposta de definição do termo 

só ocorreu duas décadas depois da produção do primeiro biofármaco feito em larga escala, o 

hormônio peptídico insulina produzido em E. coli, que passou a ser comercializado pela empresa 

americana Eli Lilly and Company a partir de 1982 (e que está em vias de ser produzida no Brasil 

pela Biomm S/A, em associação com a Novo Nordisk). Atualmente, mais de 300 produtos 

classificados como biofármacos já foram aprovados para comercialização e centenas estão em 

estágios finais de testes clínicos. Apesar de somente três em cada dez produtos serem aprovados 

em todas as etapas da fase clínica, esses compostos biológicos compõem uma parcela crescente 

do mercado da indústria farmacêutica.  

O International Market Analysis Research & Consulting (IMARC) estima que o valor em 

vendas mundiais de biofármacos exceda a marca de US$ 166 bilhões em 2017, o que representa 

um crescimento de mais de 50% em cinco anos (Authors, 2012) e que certamente irá superar o 

crescimento de pequenas moléculas terapêuticas (Butler & Meneses-Acosta, 2012). Muito desse 

sucesso econômico dos biológicos é devido aos anticorpos, cujas vendas globais em 2011 foram 

estimadas em US$ 44,6 bilhões, representando 36% do valor global total dessas moléculas, 

seguidos de hormônios na segunda posição, com 21% (US$ 26,02 bi). Já fatores de crescimento 

ficaram em terceiro lugar, com um total de vendas (US$ 24,78 bi) que representa 20% desse 

valor. As demais classes de moléculas, como citocinas, proteínas de fusão, enzimas terapêuticas, 
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vacinas recombinantes, fatores sanguíneos e anticoagulantes, representam parcelas menores desse 

mercado (Aggarwal, 2011). 

Diversos sistemas de expressão já foram desenvolvidos para a produção dessas 

biomoléculas e muitos outros estão em constante evolução. Atualmente, são usados na indústria 

farmacêutica células eucarióticas, bactérias, animais transgênicos e síntese direta. Entretanto, o 

maior número de produtos no mercado são feitos em células de mamíferos e E. coli. Outros 

sistemas bem explorados são células de insetos (transduzidas com baculovírus) e Picchia pastoris 

e plantas (Hefferon, 2012; Walsh, 2010; Whittaker, 2013). De qualquer forma, a demanda pela 

produção de proteínas recombinantes a partir de células de mamíferos continua, principalmente 

devido a um aumento no número de aprovações dessas moléculas como biofármacos para o 

tratamento de doenças para as quais não existem boas opções terapêuticas. Essa demanda 

resultou na melhoria da eficiência de produção, bem como na qualidade dos produtos obtidos 

desses sistemas de expressão (Butler & Meneses-Acosta, 2012). 

 No contexto de células mamíferos, muitas linhagens de células murinas foram 

desenvolvidas, como CHO (ovário de hamster chinês; linhagem onde a maioria dos biofármacos 

foi produzida), NS0 (mieloma linfoblastoide) e BHK-21 (rim de hamster neonato) (Zhu, 2012). 

Essas células possuem uma forte maquinaria para síntese de proteínas, garantindo altas taxas de 

produção das proteínas de interesse. As células CHO, por exemplo, são o sistema predominante 

para transfecção estável, com uma alta eficiência de produção em larga escala. A produtividade 

específica dessas células pode chegar a mais de 50 pg/célula/dia, gerando sistemas de cultura que 

podem produzir acima de 5 g/L em condições ideais (Butler & Meneses-Acosta, 2012). 

Entretanto, uma desvantagem natural desses sistemas é o fato de possuírem uma maquinaria 
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celular que resulta na adição de modificações pós-traducionais daquelas presentes no perfil 

humano. 

Dentre os diversos tipos de modificações pós-traducionais existentes, um dos mais 

relevantes para o contexto de biofármacos é a glicosilação. Glicoproteínas, ou glicoconjugados, 

possuem grupos de açúcar adicionados enzimaticamente por processos que ocorrem no retículo 

endoplasmático e no complexo de Golgi. Os resíduos de glicanos são ligados covalentemente na 

cadeia polipeptídica, normalmente via ligações N ou O. N-glicosilações consistem de uma cadeia 

de açúcar covalentemente ligada a um resíduo de asparagina (Asn), comumente envolvendo um 

resíduo de N-acetilglicosamina (GlcNAc) e a sequência peptídica consenso Asn-X-Ser/Thr. N-

glicanos compartilham um núcleo de pentassacarídeo e podem ser divididos em três classes: tipo 

oligomanose (ou alta manose), tipo complexo e tipo híbrido. Por outro lado, O-glicosilações 

geralmente envolvem a ligação de um resíduo de N-acetilgalactosamina (GalNac) a um grupo 

hidroxil de um resíduo de serina (Ser) ou treonina (Thr) e apresentam uma grande variedade de 

núcleos estruturais (A, Cummings, & Esko, 2009). Essas estruturas de glicanos chegam a formar 

complexas redes ramificadas que garantem o correto enovelamento proteico, o tempo de meia-

vida e, muitas vezes, a atividade biológica das proteínas às quais são ligadas. Além disso, a 

variação entre animais de espécies diferentes pode resultar na geração de proteínas impróprias 

para o uso seguro em humanos quando produzidas em sistemas heterólogos. 

Alternativamente, existe um número grande de tipos celulares disponíveis para a 

produção de proteínas glicosiladas que tenham modificações pós-traducionais com 

compatibilidade imunológica para uso em seres humanos. É o caso de células PER.C6, derivadas 

de células de retina embrionária humana transformada com o adenovírus E1 (Havenga et al., 

2008), que possuem vantagens importantes para a produção de proteínas recombinantes. 
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Primeiramente, foi mostrado que elas são capazes de atingir grandes densidades em cultura em 

suspensão, da ordem de 108 células/mL, e titulações de proteínas secretadas de 8 g/L em sistema 

de batelada alimentada ou 25 g/L em culturas de perfusão (Kuczewski, Schirmer, Lain, & Zarbis-

Papastoitsis, 2011). Além disso, por serem células humanas, o perfil de glicosilação das 

glicoproteínas produzidas é totalmente do tipo humano. Um exemplo dessa vantagem é o da 

produção de eritropoietina. Quando produzida em células PER.C6, essa proteína estava livre de 

ácido glicolilneuramínico (Neu5Gc), uma modificação que pode ser imunogênica, enquanto que a 

produção em células CHO resulta na presença de quantidades significantes desse ácido (Diaz et 

al., 2009). 

 Por serem de origem humana, as células HEK293, de rim embrionário (Human 

Embryonic Kidney), também possuem um sistema de modificação pós-traducional que garante a 

segurança de proteínas terapêuticas superexpressas, somado ao fato de possuírem uma robusta 

maquinaria de síntese proteica e alta taxas de replicação (Thomas & Smart, 2005). Essas células 

são amplamente usadas para a rápida produção de proteínas recombinantes e partículas virais em 

escala laboratorial, inclusive no modelo de cultura em suspensão na ausência de soro (Ghani et 

al., 2006). Sistemas baseados no crescimento de células em suspensão têm a vantagem de não 

apresentarem a inibição por contato e poderem crescer em altas densidades, ao contrário de 

culturas aderentes, que acabam tendo uma limitação no rendimento de produção. Além disso, 

essas células têm melhor escalabilidade e simplificam processos subsequentes e as etapas de 

purificação, fora o fato de apresentarem menor risco de contaminação (Arthuso, Bartolini, & 

Soares, 2012; Beyer et al., 2009; Link et al., 2004; Swiech et al., 2011; Tsao, Condon, Schaefer, 

Lio, & Liu, 2002). Entretanto, células em suspensão, especialmente no caso de células HEK293, 

tendem a formar agregados celulares que podem levar a alterações metabólicas e de propagação, 
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podendo reduzir a produção de proteínas recombinantes quando comparado com culturas 

aderentes (Guy, McCloskey, Lye, Mitrophanous, & Mukhopadhyay, 2013; Tsao et al., 2002). O 

melhoramento de sistemas mamíferos de expressão, como é o caso da linhagem HEK293, ainda 

está sendo explorado, visando o aumento da produção e a geração de biofármacos seguros (Butler 

& Meneses-Acosta, 2012; Thomas & Smart, 2005; Zhu, 2012). 
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2 OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

 Gerar clones superprodutores de células HEK293 expressando individualmente três 

isoformas recombinantes do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF-A) humano, 

especificamente rhVEGF165, rhVEGF165b e rhVEGF121, visando obter produtos proteicos 

devidamente purificados, biologicamente ativos e caracterizados quanto a suas estruturas e perfis 

de glicosilação. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

! Amplificar as sequências codificadoras das isoformas rhVEGF165, rhVEGF165b e 

rhVEGF121 do gene VEGF-A humano; 

! Clonar as sequências (cDNAs) obtidas em um vetor de clonagem; 

! Transformar bactérias Escherichia coli com as construções geradas e selecionar clones 

bacterianos positivos para a presença dos insertos no vetor; 

! Verificar a integridade dos insertos presentes nos clones bacterianos positivos e gerar 

estoques dos clones que possuem sequências íntegras; 

! Subclonar os diferentes insertos de cDNA no vetor plasmidial de transferência lentiviral 

pLV-eGFP para expressão das proteínas em células de mamíferos e selecionar os clones 

bacterianos que possuem construções com insertos subclonados na orientação correta; 
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! Cotransfectar células da linhagem HEK293 independentemente com cada uma das 

construções do vetor pLV-eGFP geradas (pLV-rhVEGF165, ou pLV-rhVEGF165b, ou 

pLV-rhVEGF121), ou o vetor pLV-eGFP sem inserto (utilizado como controle) em 

conjunto com o vetor plasmidial pTK-Hyg de resistência ao antibiótico higromicina B; 

! Selecionaras culturas de células HEK293 cotransfectadas através de sua resistência ao 

antibiótico higromicina B; 

! Isolar clones celulares resistentes a higromicina B e positivos para o gene repórter eGFP; 

! Analisar a superexpressão das isoformas recombinantes nos clones celulares isolados; 

! Selecionar os clones celulares que indicam maiores níveis de expressão e verificar a 

cinética de expressão dos mesmos nos meios condicionados das culturas celulares 

mantidas na ausência de soro fetal bovino; 

! Adaptar os clones celulares à cultura em suspensão estática e avaliar a capacidade de 

superexpressão das isoformas; 

! Purificar as isoformas recombinantes superexpressas; 

! Detectar os níveis de expressão das proteínas recombinantes; 

! Testar a atividade biológica das isoformas de VEGF-A; 

! Avaliar a contribuição das isoformas para o desenvolvimento do intestino delgado 

engenheirado. 
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! Caracterizar as isoformas através de ensaios de espectrometria de massas, dicroísmo 

circular, eletroforese capilar e digestão por endoglicosidades e HPLC. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Extração de RNA e síntese de cDNA 

 Nosso grupo estabeleceu um banco de cDNAs a partir de amostras de RNA total isoladas 

de culturas de células humanas (Carreira et al., em preparação) e de um painel comercial de RNA 

total de tecidos humanos (Human Total RNA Master Panel II, Clontech Laboratories Inc., Takara 

Bio Company, Mountain View, CA, EUA). A qualidade das amostras de cDNAs foi testada 

através da amplificação de fragmentos dos genes p53, NOTCH2 e GAPDH, assim como para 

ausência de DNA genômico através da amplificação de um fragmento do gene MHL1, como já 

descrito anteriormente (Sogayar et al., 2004). 

 Para a extração de RNA total a partir de culturas aderentes de células, utilizou-se colunas 

de sílica disponibilizadas comercialmente através do RNeasy Mini Kit seguindo-se as orientações 

do fabricante (QIAGEN, Hilden, Alemanha). A concentração de RNA em cada preparação foi 

determinada através de quantificação em nanoespectrofotômetro (ND-1000 Spectrophotometer, 

NanoDrop Technologies Inc., Wilmington, EUA) e com leitura de absorbância a 260 ηm. O grau 

de pureza do RNA total foi estimado pela relação Abs260/Abs280 (contaminação por proteínas) e 

Abs260/Abs230 (contaminação por compostos orgânicos), admitindo-se, respectivamente, os 

valores de aproximadamente 2,0 e entre 1,8 e 2,2, respectivamente, como ideais.  

Uma vez consideradas satisfatoriamente puras, as amostras de RNA foram submetidas a 

reações de transcrição reversa. Para tal, uma alíquota de 0,5 μg de cada RNA total foi incubada 

por 10 min a 37 °C com 2,0 µL de DNase I (1 U/µL, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, 

EUA), em solução contendo 2,0 µL de tampão 5x de síntese de primeira fita para a enzima 

SuperScriptTM III RT (Life TechnologiesTM, Carlsbad, EUA) e 0,5 µL de RNase OUTTM (40 
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U/µL, Life TechnologiesTM) em volume final de 10,0 µL. Posteriormente, esta enzima foi 

inativada por aquecimento a 75 °C por 10 min. A cada amostra de RNA previamente tratado, 

foram adicionados 0,5 µL de Oligo dT (0,5 µg/µl, Life TechnologiesTM), 0,5 µL de Random 

Primer dT (0,1 µg/µL, Life TechnologiesTM), 1,0 µL de dNTP (10 mM, Life TechnologiesTM) e 

1,0 µL de água deionizada (Milli Q), obtendo-se um volume final de reação de 13,0 µL. Em 

seguida, as amostras foram incubadas a 65 °C por 10 min para desnaturação das moléculas e 

imediatamente colocadas no gelo. Então, foram adicionados 7,0 µL de uma solução contendo 4,0 

µL de tampão 5x de síntese de primeira fita para a enzima SuperScriptTM III RT (Life 

TechnologiesTM), 1,0 µL de ditiotreitol (DTT 0,1 M, Life Technologies), 0,5 µl de RNase OUTTM 

(40 U/µl, Life TechnologiesTM) , 1,0 µL da enzima SuperScriptTM III RT (200 U/µl, Life 

TechnologiesTM) e 0,5 µL de água deionizada, para um volume final de reação de 20,0 µL. As 

amostras foram incubadas a 25 °C por 10 min para pareamento dos primers e, posteriormente, a 

50 °C por 2 h, para síntese dos cDNAs. Em seguida, a enzima transcriptase reversa foi inativada 

por meio da incubação das amostras a 72 °C por 15 min. Para a degradação das moléculas de 

RNA molde, adicionou-se 1,0 µL de RNase H (5 U/µL, Thermo Fisher Scientific Inc.). As 

amostras foram incubadas a 37° C por 30 min e, posteriormente, a 72 °C por 10 min para 

inativação da enzima. Em seguida as amostras foram diluídas 3 vezes em água deionizada, 

obtendo-se um volume final de 60 μL, aliquotadas em 3 volumes de 20,0 μL e estocadas a – 20 

ºC.  

3.2  Desenho dos primers (oligonucleotídeos iniciadores) 

 Os primers utilizados para amplificação das sequências de cDNA foram desenhados 

baseando-se nas sequências codificadoras completas de cada uma das três isoformas constantes 
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na base de dados de nucleotídeos do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore; National 

Center for Biotechnology Information, U. S. NLM - U. S. National Library of Medicine, 

Bethesda, EUA). Não se fez uso de um programa computacional para o desenho dos 

oligonucleotídeos. Todos os primers foram sintetizados pela empresa Life TechnologiesTM. Os 

primers liofilizados foram reconstituídos em solução tampão 10 mM Tris-Cl (pH 8,0) para gerar 

uma solução estoque a 100 μM e soluções de uso a 10 μM.  

 

3.3  Amplificação e isolamento das sequências codificadoras das isoformas 

rhVEGF165 e rhVEGF121  

O cDNA total de tecidos pulmonar e renal humanos foi utilizado para a amplificação das 

sequências codificadoras das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF121. As sequências dos primers 

utilizados na amplificação dessas isoformas estão discriminadas na Tabela 3.1 abaixo, assim 

como a temperatura de desnaturação estimada pelo programa Tm Calculator (Life 

TechnologiesTM). 

 

Tabela 3.1. Sequências dos primers para amplificação das sequências codificadoras de 
rhVEGF165 e rhVEGF121. 
Oligonucleotídeo Sequência (5'-3') Tm (ºC) 

VEGF-A-mut-F GAATTCGCCACCATGAACTTTCTGCTGTCTTGGG 77,32 
VEGF-A-mut-R GCGGCCGCTCACCGCCTCGGCTT 81,04 
Negrito: sítios de restrição para as enzimas EcoRI (primer forward) e NotI (primer reverse); Sublinhado: sequência 
consenso de Kozak. 

 

Para a amplificação, utilizou-se a enzima Phusion™ Hot Start High-Fidelity DNA 

Polymerase (Thermo Fisher Scientific Inc.), seguindo-se as orientações do fabricante. A 2,0 μL 
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de amostras de cDNA foram adicionados 10,0 μL de tampão 5x Phusion GC (Thermo Fisher 

Scientific Inc.), 1,0 μL de dNTP (10 mM, Life TechnologiesTM), 2,5 μL de dimetil sulfóxido (5% 

DMSO, Thermo Fisher Scientific Inc.), 2,5 μL do primer VEGF-A-mut-F (10 μM, Life 

TechnologiesTM), 2,5 μL do primer VEGF-A-mut-R (10μM, Life TechnologiesTM), 0,5 μL de 

enzima DNA polimerase (informações descritas acima) e 29,0 μL de água deionizada para 

completar 50,0 μL de volume de reação. As seguintes condições foram utilizadas na reação em 

cadeia da polimerase (PCR): 98 ºC por 2 min (desnaturação inicial); 40 ciclos de 92 ºC por 10 seg 

(desnaturação) e 72 ºC por 1 minuto e 15 seg (pareamento e extensão); 72 ºC por 5 min (extensão 

final).  

Os amplicons foram detectados através de geis de agarose 0,8%. Para isso, 0,96 g de 

agarose (Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Suíça) em tampão 1x TAE (40 mM Tris (USB®, 

Affymetrix®, Santa Clara, EUA), 20 mM ácido acético glacial (Merck KgaA, Darmstadt, 

Alemanha), 1 mM EDTA (pH 8,0, GE Healthcare, Little Chalfront, Reino Unido)) e a solução foi 

aquecida para solubilização da agarose. Depois de brevemente resfriada, adicionou-se solução a 

10 mg/mL de brometo de etídeo. Foi usado o marcador de tamanho molecular GeneRulerTM 

100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). Após aplicação das amostras, os geis foram 

submetidos a uma diferença de potencial de 90 V em tampão de corrida 1x TAE em cuba 

eletroforética horizontal Midigel 2 (APELEX, Massy, França). Para verificar a presença de 

bandas nos geis, os mesmos foram expostos à luz ultravioleta em um aparelho fotodocumentador 

MiniBIS Pro (DNR Bio-Imaging Systems, Jerusalém, Israel). Bandas de tamanho correto foram 

removidas dos geis com bisturis descartáveis e o DNA nelas presente foi isolado utilizando-se o 

QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN), seguindo-se as orientações do fabricante. A 

concentração de DNA em cada amostra foi determinada por leitura em nanoespectrofotômetro a 
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260 ηm. A partir deste momento os procedimentos foram feitos de forma independente para cada 

uma das isoformas. 

  

3.4  Clonagem das sequências codificadoras de rhVEGF165 e rhVEGF121 no 

vetor comercial pGEM® T-Easy  

O vetor pGEM®-T Easy (Promega Corporation, Madison, EUA) foi o vetor de clonagem 

escolhido para a estratégia de clonagem. Trata-se de um vetor fornecido na forma linearizada, 

contendo: uma timidina 3’-terminal em cada uma das extremidades pra aumento da eficiência de 

ligação de insertos; um sítio múltiplo de clonagem (MCS, do inglês Multiple Cloning Site) com 

19 sítios de restrição (15 diferentes sítios no total); cassete de resistência ao antibiótico 

ampicilina; e uma região codificadora da enzima β-galactosidase que contém o MCS e, dessa 

forma, permite a triagem de colônias pelo método azul/branco (coloração diferencial azul (vetor 

sem inserto)/branca (construção)) (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Mapa do vetor pGEM®-T Easy.  
O mapa indica os elementos do MCS, as timidinas 3’-terminais, a localização da região codificadora da enzima β-
galactosidades (lac Z) que engloba o MCS, o cassete que confere resistência ao antibiótico ampicilina (Ampr), a 
origem de replicação (f1 ori) e 3 outros sítios de restrição fora do MCS. O vetor possui 3.015 pares de base (pb). 
(Extraído de: Technical Manual. pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector Systems. Promega Corporation). 
 

Inicialmente, os insertos foram poliadenilados para otimizar a eficiência de ligação no 

vetor de clonagem. Para isso, 233,7 ηg do inserto de rhVEGF165 e 250 ηg do inserto de 

rhVEGF121 foram tratados com 0,4 μL de dATP (10 mM, Themor Fisher Scientific Inc.), 0,8 μL 

de MgCl2 (50 mM, Meridian Life Science® Company, Londres, Reino Unido), 2,0 μL de tampão 

de reação 10x com NH4 (Meridian Life Science® Company), 2,0 μL de enzima DNA polimerase 

(5 U/μL, Meridian Life Science® Company) e volume de água deionizada para completar 20,0 μL 

de volume de reação. As reações foram incubadas a 72 ºC por 30 min. 

Em seguida os insertos poliadenilados foram clonados/ligados no vetor comercial. Para a 

reação de ligação, foram utilizados 4,0 μL de cada inserto poliadenilado, 6,0 μL de tampão de 

reação de ligação 2x (Promega Corporation), 1,0 μL de solução contendo o vetor pGEM®-T Easy 
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(50 ηg/μL, Promega Corporation) e 1,0 μL de enzima T4 DNA ligase (Promega Corporation). A 

reação se deu a 4 ºC por 16 h. A partir deste momento as construções geradas serão denominadas 

pGEM®-rhVEGF165 e pGEM®-rhVEGF121. 

 

3.5  Transformação de bactérias Escherichia coli (cepa XL-1 Blue) com as 

construções pGEM®-rhVEGF165 e pGEM®-rhVEGF121 

O volume total de cada reação de ligação foi aplicado sobre uma membrana de celulose 

com porosidade de 0,025 μm (EMD Millipore Corporation) e as amostras foram dialisadas contra 

água deionizada por 4 h para diluição da concentração de sais. O volume final obtido foi de 

aproximadamente 50,0 μL. 

Bactérias da espécie Escherichia coli, cepa XL-1 Blue (genótipo: recA1 endA1 gyrA96 

thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F´ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)], Agilent Technologies, 

Santa Clara, EUA) foram escolhidas para o procedimento de transformação. Para tal, 15,0 μL de 

cada uma das amostras dialisadas foram adicionados a 40,0 μL de suspensão bacteriana em 

solução de glicerol 10% de baixa força iônica. O método de transformação escolhido foi 

eletroporação por pulso elétrico curto de alto voltagem. As misturas foram, então, adicionadas a 

cubetas para eletroporação de bactérias com espaço de 0,1 cm (Gene Pulser® Cuvetter E. coli 

Pulser® Cuvette, Bio-Rad Laboratories, Hercules, EUA) e submetidas a 1,8 kV de diferença de 

potencial, utilizando-se um eletroporador Gene Pulser XcellTM (Bio-Rad). Imediatamente após o 

eletrochoque as bactérias foram incubadas em meio de cultura S.O.C. (Life TechnologiesTM) a 37 

ºC por 1 hora. Em seguida, as suspensões de bactérias transformadas foram plaqueadas sobre 

solução em gel de meio lisogênico LB (Luria-Bertani/Lysogeny Broth; Becton, Dickinson and 
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Company, Franklin Lakes, EUA) e ágar (Select Agar®, Life TechnologiesTM). As placas de 150 

mm de diâmetro (P150) contendo o meio LB-ágar foram previamente plaqueadas com soluções 

de isopropil β-D-1-tiogalactopiranosídeo (IPTG, 0,5 mM Thermo Fisher Scientific, Inc.) e 5-

bromo-4-cloro-indolil-β-D-galactopiranosídeo (X-gal, 80 μg/mL, Life TechnologiesTM), 

permitindo selecionar colônias de bactérias contendo as construções pGEM®-rhVEGF165 e 

pGEM®-rhVEGF121 (colônias brancas) ou somente o vetor pGEM®-T Easy (colônias azuis). 

Depois de plaqueadas, as bactérias foram incubadas a 37ºC por 16 h. 

 

3.6  Confirmação de incorporação das construções através de PCR de 

colônias 

 As colônias de bactérias de coloração branca (supostamente recombinantes) foram 

isoladas, inoculadas em meio lisogênico LB (Becton, Dickinson and Company) e incubadas a 37 

º por 16 h. Para verificar as construções que de fato possuíam os insertos de tamanho predito, as 

suspensões bacterianas referentes a cada colônia isolada foram submetidas a PCR de colônias 

com primers que pareiam no vetor pGEM®-T Easy (sequências e temperaturas estimadas de 

desnaturação na Tabela 3.2).  

 

Tabela 3.2. Sequências dos primers que pareiam no vetor pGEM®-T Easy. 
Oligonucleotídeo Sequência (5'-3') Tm (ºC) 

pGEM®-F CCAGGGTTTTCCCAGTCAGGAC 65,14 
pGEM®-R TTTCACACAGGAAACAGCTATGAC 59,50 
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Para esta reação foram aliquotados 0,5 μL de dNTP (10 mM, Themor Fisher Scientific 

Inc.), 1,0 μL de MgCl2 (50 mM, Meridian Life Science® Company), 2,5 μL de tampão de reação 

10x com NH4 (Meridian Life Science® Company), 1,0 μL do primer pGEM®-F (10 μM, Life 

TechnologiesTM), 1,0 μL do primer pGEM®-R (10 μM, Life TechnologiesTM), 2,0 μL de enzima 

DNA polimerase (5 U/μL, Meridian Life Science® Company), 0,4 μL de suspensões bacterianas e 

volume de água deionizada para completar 25,0 μL de volume de reação. As seguintes condições 

foram utilizadas na reação: 95 ºC por 2 min (desnaturação inicial); 40 ciclos de 95 ºC por 45 seg 

(desnaturação), 55 ºC por 45 seg (pareamento) e 72 ºC por 30 seg (extensão); 72 ºC por 5 min 

(extensão final).  

 Os amplicons foram detectados através de geis de agarose 1,0%, análogo ao que já foi 

descrito anteriormente (tópico 3.3). Para verificar a presença de bandas nos geis, os mesmos 

foram expostos à luz ultravioleta em um aparelho fotodocumentador MiniBIS Pro (DNR Bio-

Imaging Systems). Pela análise do tamanho predito das bandas foi possível selecionar clones 

bacterianos para serem submetidos a sequenciamento. 

  

3.7  Sequenciamento de DNA das sequências codificadoras nas construções 

pGEM®-rhVEGF165 e pGEM®-rhVEGF121 pelo método de terminação 

de cadeia (Sanger) 

 Quatro clones bacterianos transformados com a construção pGEM®-rhVEGF165 e três 

com a construção pGEM®-rhVEGF121 foram selecionados para serem submetidos a 

sequenciamento de DNA pelo método de terminação de cadeia, ou método de Sanger. Neste 

método, uma PCR é montada de forma a conter 2,3-dideoxirribonucleotídeos trifosfatados 
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(ddNTPs) acoplados a fluoróforos (um fluoróforo distinto marca cada um dos quatro ddNTPs: 

ddATP, ddTTP, ddCTP e ddGTP) além de 2-desoxirribonucleotídeos (dNTPs) não fluorescentes. 

Os ddNTPs promovem o bloqueio da amplificação das cadeias em extensão pela ausência de um 

grupo hidroxila (-OH) ligado ao carbono 3’ do anel da ribose, gerando cadeias polinucleotídicas 

de tamanhos variáveis. Uma vez terminada a reação, as amostras são submetidas a eletroforese 

capilar e a determinação da sequência se dá pela detecção do comprimento de onda específico 

para cada fluoróforo em um sequenciador.  

 As reações de sequenciamento foram montadas independentemente para cada uma das 

amostras da PCR, cada uma correspondente a um clone bacteriano distinto. Assim, em uma 

microplaca para PCR de 96 poços (PCR® Microplate, Axygen Scientific Inc., Union City, EUA), 

3,0 μL de reação de PCR de colônias foram adicionados a 4,0 μL de tampão 5x de 

sequenciamento (BigDye Terminator v3.1 Sequencing Buffer, Life TechnologiesTM), 0,5 μL do 

primer pGEM®-F ou pGEM®-R (10 μM, Life TechnologiesTM), 2,0 μL de Big Dye Mix (Life 

TechnologiesTM) e volume de água deionizada para completar 20,0 μL de volume de reação. As 

seguintes condições foram utilizadas: 40 ciclos de 96 ºC por 10 seg (desnaturação), 53 ºC por 20 

seg (pareamento) e 60 ºC por 4 min (extensão). Para cada amostra, as reações foram feitas em 

triplicata com cada primer independentemente (três reações com o primer forward e três reações 

com o primer reverse). Depois da termociclagem, todas as amostras foram submetidas a 

precipitação. Foram adicionados, em cada poço, 20,0 μL de água deionizada seguidos de 60,0 μL 

de isopropanol (Merck KGAa). As amostras foram homogeneizadas por vortexing e 

centrifugadas a 700 × g. A placa foi então protegida da luz, incubada a temperatura ambiente por 

15 min e centrifugada a 3.000 × g a 20 ºC por 30 min. O sobrenadante foi descartado por inversão 

da placa e centrifugação até 700 × g. 150 μL de solução 70% isopropanol foram adicionados por 
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poço, seguido de centrifugação a 3.000 × g a 20 ºC por 30 min e novamente inversão e 

centrifugação até 700 × g. A placa foi então incubada a 37 ºC por 10 min para que todo o 

isopropanol evaporasse. Uma vez precipitadas, as amostras foram submetidas a eletroforese 

capilar em um aparelho Abi Prism 3700 DNA Analyzer (Life TechnologiesTM). Através dos 

cromatogramas originados foram gerados segmentos de DNA sobrepostos (contigs) pela 

ferramenta Phrap, seguido da análise de qualidade pelo programa Phred. 

 

3.8  Confirmação das sequências geradas através da ferramenta BLAST® e 

estocagem dos clones bacterianos positivos 

Uma vez geradas, as sequências foram alinhadas contra sequências previamente 

depositadas em bancos de dados através da ferramenta BLAST® 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi; Basic Local Alignment Search Tool®, NCBI, U. S. 

NLM). Primeiramente se fez uso do programa nucleotide blast (ou blastn), para nucleotídeos, e 

somente as sequências que apresentaram 100% de identidade e 0% de lacunas quando 

comparadas com as sequências codificadoras depositadas para VEGF165 e VEGF121 foram 

selecionadas. As sequências nucleotídicas corretas foram então traduzidas in silico através da 

ferramenta Translate tool do portal de recurso de bioinformática ExPASy 

(http://www.expasy.org/; Expert Protein Analysis System, Swiss Institute of Bioinformatics) e as 

sequências peptídicas foram agora alinhadas através do programa protein blast, para sequências 

proteicas. Novamente, somente a sequências que mostraram 100% de identidade e 0% de lacunas 

foram consideradas para experimentos futuros. Os clones bacterianos contendo as sequências 

corretas foram expandidos em meio lisogênico LB e estocados a – 80 ºC em meio de 
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congelamento composto de ½ volume de solução de glicerol 30% em água (v/v) e ½ volume de 

meio lisogênico LB (Becton, Dickinson and Company).  Os clones bacterianos contendo 

construções pGEM®-rhVEGF165 e pGEM®-rhVEGF121 dotadas de insertos de sequências corretas 

foram inoculados em meio lisogênico LB (Becton, Dickinson and Company) a 37 º C por 16 h 

sob agitação orbital a 300 rotações por minuto (rpm). Para isolamento de DNA plasmidial, 

utilizou-se o GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Fisher Scientific Inc.), seguindo-se as 

orientações do fabricante. A concentração das amostras foi determinada por quantificação em 

nanoespectrofotômetro (ND-1000 Spectrophotometer, NanoDrop Technologies Inc.) e leitura a 

260 ηm. 

 

3.9  Geração da sequência codificadora da isoforma rhVEGF165b através de 

mutação sítio-dirigida de rhVEGF165 

 A amplificação da sequência codificadora correta da isoforma rhVEGF165b foi alcançada 

somente depois de três tentativas.  

Primeiramente procedeu-se da mesma forma que feito para as isoformas rhVEGF165 e 

thVEGF121, buscando a amplificação a partir das amostras cDNA total de rim e pulmão. Contudo, 

resultados do sequenciamento evidenciaram que a sequência amplificada não correspondia a 

rhVEGF165b, mas sim rhVEGF165.  

Assim, numa segunda tentativa, utilizou-se cDNA total de ARPE-19 (Arising Retinal 

Pigment Epithelial), uma linhagem celular de epitélio pigmentar de retina. As células da 

linhagem ARPE-19 foram cultivadas em aderência e em meio de cultura DMEM (Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium, Life TechnologiesTM) suplementado com 10% soro fetal bovino (SFB – 
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Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil). As culturas foram mantidas até atingirem > 85% de 

confluência, sendo então lavadas com PBSA (Phosphate Buffered Saline Absent, solução salina 

tamponada com fosfato – sem MgCl2 ou CaCl2; PBSA foi uma denominação feita pelo nosso 

grupo para designar a solução PBS que não possui os cátions divalentes Mg2+ ou Ca2+), isoladas 

com a ajuda de um rodo raspador e tiveram seu RNA total isolado com uso do RNeasy Mini Kit, 

seguindo-se as orientações do fabricante (QIAGEN). A qualidade do RNA obtido foi avaliada, a 

síntese de cDNA foi realizada como descrito anteriormente (tópico 3.1) e este foi utilizado na 

reação de PCR para amplificação. O amplicon obtido foi clonado no vetor pGEM®-T Easy e, 

assim como na primeira tentativa, os resultados do sequenciamento indicaram que a isoforma 

rhVEGF165 havia sido amplificada.  

O amplicon correto foi finalmente obtido através de mutação sítio-dirigida da porção 3’ 

da fita antisenso da sequência de rhVEGF165, a qual difere da isoforma antiangiogênica. Os 

primers utilizados para esta etapa estão descritos na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3. Sequências dos primers para geração da sequência codificadora de 
rhVEGF165b. 

Oligonucleotídeo Sequência (5'-3') Tm 
(ºC) 

VEGF-A-mut-F GAATTCGCCACCATGAACTTTCTGCTGTCTTGGG 77,32 

VEGF165b-FI AAACGAACGTACTTGCAGATCTCTCACCAGGAAAGACTGA 76,40 

VEGF165b-RI TCAGTCTTTCCTGGTGAGAGATCTGCAAGTACGTTCGTTTAACTC 77,13 

VEGF165b-RII TTTCCTGGTGAGAGATCTGCAAGTACGTTCGTTT 72,92 

VEGF165b-mut-R GCGGCCGCTCAGTCTTTCCTGGTGAGAGATC 78,18 
Negrito: sítios de restrição para as enzimas EcoRI (primer forward) e NotI (primer reverse); Sublinhado: sequência 
consenso de Kozak. 
 

Foram realizadas três reações em cadeia da polimerase, denominadas PCR I, PCR II e PCR 

III (Sarkar & Sommer, 1990). A sequência codificadora rhVEGF165, previamente clonada no 
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vetor pGEM®-T Easy, foi usada como molde para a PCR I, juntamente com o par de primers 

VEGF165b-FI e VEGF165b-RI. O primer VEGF165b-FI possui em sua porção 3’-terminal uma 

pequena região complementar à porção da sequência de VEGF165 que é comum a VEGF165b, e 

uma região maior (5’-terminal) exclusiva à isoforma VEGF165b. Por sua vez, o segundo primer, 

VEGF165b-RI, é inteiramente complementar ao primeiro e ainda estende-se cinco bases na região 

comum às duas isoformas. Dessa forma, essa reação gerou como amplicon (Amplicon 1) um 

fragmento contendo uma pequena porção comum às isoformas VEGF165 e VEGF165b e uma 

porção maior exclusiva à isoforma VEGF165b.  

Em uma segunda reação (PCR II), e também tendo pGEM®-rhVEGF165 como molde, os 

primers VEGF-A-mut-F e VEGF165b-RII permitiram a amplificação da região comum à 

sequência codificadora de ambas as isoformas (Amplicon 2). Finalmente, na PCR III foram 

utilizados os amplicons 1 e 2 como moldes, formando dois heteroduplex, sendo que somente um 

possuía extremidades 3’-OH livres que permitiam a amplificação da cadeia. Juntamente com o 

par de primers VEGF-A-mut-F e VEGF165b-mut-R, a resultado da terceira reação em cadeia foi a 

sequência codificadora completa para rhVEGF165b (Amplicon 3). A Figura 3.2 apresenta um 

esquema da estratégia utilizada. 



67 
 

 

 

Figura 3.2. Estratégia para amplificação da isoforma rhVEGF165b. 
O processo de obtenção da sequência codificadora da isoforma rhVEGF165b se deu em três etapas de PCR (PCR I, II, 
III). Primeiramente gerou-se a porção exclusiva a VEGF165b por mutação sítio-dirigida de rhVEGF165. Na segunda 
reação foi amplificada a sequência comum às isoformas VEGF165 e VEGF165b. Em ambas as reações, rhVEGF165 foi 
usado como molde. Na terceira reação, os amplicons obtidos nas PCR I e PCR II foram usados como molde e 
resultaram na sequência codificadora completa de rhVEGF165b. Primers: FI: VEGF165b-FI, RI: VEGF165b-RI, FII: 
VEGF-A-mut-F, RII: VEGF165b-RII, RIII: VEGF165b-mut-R. 
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 A sequência de rhVEGF165b foi clonada no vetor pGEM®-T Easy, gerando a construção 

pGEM®-rhVEGF165b. Clones bacterianos foram transformados com a construção e quanto à 

presença do inserto. Clones positivos foram submetidos a sequenciamento de DNA pelo método 

de Sanger. O clone bacteriano contendo a construção com sequência confirmada por comparação 

com bancos de dados foi expandido e estocado a -80 ºC.  

 

3.10 Subclonagem das sequências rhVEGF165, rhVEGF165b e 

rhVEGF121 do vetor pGEM®-T Easy no vetor plasmidial de 

transferência lentiviral pLV-eGFP, transformação de bactérias 

Escherichia coli e triagem dos clones bacterianos 

 Após confirmação das sequências, 1 μg das construções do vetor pGEM®-T Easy foi 

digerido com as enzimas de restrição EcoRI e NotI (Thermo Fisher Scientific Inc.) a 37 ºC por 2 

h, e inativação da enzima a 65 ºC por 20 min. Em seguida, as extremidades 5’e 3’coesivas foram 

tornadas cegas por ação do fragmento Klenow, fragmento grande da DNA Polimerase I dotado de 

atividade polimerase 5’–3’ e exonuclease 3’–5’ (Thermo Fisher Scientific Inc.) Para tanto, 

adicionou-se fragmento Klenow (10 U) às reações de digestão, seguido de incubação por 30 min 

a 37 ºC e inativação por 10 min a 75 ºC. As amostras foram então submetidas a eletroforese em 

gel de agarose, as bandas correspondentes a cada isoforma foram isoladas do gel e o DNA foi 

purificado como já descrito (tópico 3.3). As sequências codificadoras foram subclonadas em um 

vetor plasmidial de transferência lentiviral, p156RRLsinPPTCMVIns3IRESPRE, que possui a 

sequência codificadora da proteína fluorescente verde de Aequorea victoria melhorada (eGFP, do 

inglês enhanced Green Fluorescent Protein) como gene repórter (Dull et al., 1998). Este vetor foi 
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modificado em nosso grupo, sendo que a região codificadora da Ins3 de rato foi deletada, sendo 

introduzida em seu lugar uma sequência de múltipla clonagem. Esse vetor passou, então, a ser 

denominado pLV-eGFP. Para isso, o vetor foi previamente linearizado por ação da enzima 

EcoRV, gerando extremidades 5’e 3’cegas. Utilizou-se a razão molar inserto:vetor de 3:1 (MI = 3 

x MV x TI/TV, onde MI = massa inserto, MV = massa vetor, TI = tamanho inserto e TV = 

tamanho vetor), onde as massas de inserto variaram de aproximadamente 12,5 a 50 ηg. À mistura 

inserto-vetor, foram adicionados tampão 10x T4 DNA Ligase Buffer (New England Biolabs® 

Inc., Ipswish, MA, EUA), 400 U T4 DNA Ligase (New England Biolabs® Inc.) e água 

deionizada suficiente para completar 20 μL. A reação se deu a 16 ºC por 16 h. A partir daqui, 

esse vetor será denominado pLV-eGFP e as construções serão denominadas de acordo com as 

sequências codificadoras que possuem, quais sejam: pLV-rhVEGF165, pLV-rhVEGF165b e pLV-

rhVEGF121. Em seguida, os mesmo passos descritos anteriormente no item 3.5 foram realizados 

para a transformação de bactérias Escherichia coli, cepa XL-1 Blue. Depois da incubação por 1 

hora a 37 ºC das suspensões bacterianas eletroporadas, as mesmas foram plaqueadas sobre 

solução em gel de meio lisogênico LB e ágar. Em seguida foi feita a triagem para detecção da 

orientação correta dos insertos nas construções obtidas, necessária graças às reações de ligação 

terem ocorrido entre fragmentos que apresentavam extremidades cegas, que se deu por 

diagnóstico de restrição das construções com as enzimas XbaI e EcoNI (Thermo Fisher Scientific 

Inc.). Primeiramente, as sequências codificadoras dos insertos foram clivadas in silico pelo 

programa NEBcutter V2.0 (New England Biolabs® Inc.), permitindo determinar as enzimas de 

restrição capazes de clivar as sequências, bem como o sítio de clivagem e o número de clivagens 

que cada enzima catalisaria. A escolha das enzimas seguiu os seguintes critérios:  
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- para a enzima utilizada na clivagem do inserto, capacidade de clivar a sequência de 

DNA em uma região fora do centro e das extremidades da mesma;  

- para a enzima utilizada na clivagem do vetor, capacidade de clivar a sequência de DNA 

em uma única região, próxima ao sítio de ligação dos insertos. 

Dessa forma, para um mesmo inserto, o padrão de bandas gerado por fracionamento em 

gel de agarose das construções digeridas seria diferente caso a inserção tivesse ocorrido no 

sentido correto (+) e no incorreto (-). 

Assim, 1 μg das construções do vetor pLV-eGFP foram digeridas com as enzimas de 

restrição a 37 ºC por 2 h, e inativação da enzima a 65 ºC por 20 min. As amostras foram 

submetidas a eletroforese em gel de agarose para fracionamento e, uma vez identificados, os 

bacterianos contendo construções com insertos na orientação correta foram estocados a – 80 ºC 

em meio de congelamento como já descrito (tópico 3.8). Para obtenção de uma massa suficiente 

de cada construção para experimentos futuros, foram feitos isolamentos de DNA plasmidial em 

média escala utilizando-se o QIAGEN Plasmid Midi Kit (QIAGEN), seguindo-se as orientações 

do fabricante. A concentração das amostras foi determinada por quantificação em 

nanoespectrofotômetro (ND-1000 Spectrophotometer, NanoDrop Technologies Inc.) e leitura a 

260 ηm. 

 

3.11 Linhagens celulares 

 Células da linhagem HEK293, de rim embrionário humano, foram adquiridas da empresa 

American Type Culture Colection (ATCCTM – Número ATCC®: CRL-1573TM) e cultivadas em 

meio DMEM (Life TechnologiesTM) suplementado com 10 % (v/v) SFB (Vitrocell Embriolife) e 
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1 mM piruvato de sódio (Life TechnologiesTM), em cultura aderente. As células foram sempre 

incubadas em atmosfera úmida a 37 ºC e 2% CO2 / 98% ar. O estoque de células foi mantido pelo 

congelamento em meio de cultura suplementado com 10% DMSO (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, 

MO, EUA) e armazenamento em ultrafreezer a – 80 ºC.  

 

3.12 Meios de cultura, soluções e condições de cultivo de células 

HEK293 em aderência e suspensão 

3.12.1  Cultura em aderência 

3.12.1.1 Meio de cultura: 

DMEM (Life TechnologiesTM): suplementado com 10 % (v/v) SFB (Thermo Fisher 

Scientific Inc.) e 1 mM piruvato de sódio (Life TechnologiesTM), para células em cultura 

aderente. Antibióticos adicionados: 25 mg/mL ampicilina (Sigma-Aldrich Co.) e 100 mg/mL 

estreptomicina (Sigma-Aldrich Co.) 

 

3.12.1.2 Soluções: 

Solução salina: PBSA (Phosphate Buffered Saline Absent – sem cálcio ou magnésio), 

solução salina tamponada (pH 7,2), composta por NaCl 140 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 8 mM e 

KH2PO4 1,5 mM. 

Tripsina: solução 0,1% de tripsina (Life TechnologiesTM) em PBSA contendo 1 mM 

EDTA (pH 8,0). 
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3.12.1.3 Condições de cultivo 

As células foram mantidas em frascos T ou placas tratados, próprias para o cultivo de 

células em aderência (Thermo Fisher Scientific Inc.; Becton, Dickinson and Company; Corning 

Inc., Corning, EUA; ou TPP Techno Plastic Products, Trasadingen, Suíça), incubadas em 

atmosfera úmida a 37 ºC e 2% CO2 / 98% ar. O meio de cultura foi trocado a cada dois dias. Ao 

atingirem confluência maior ou igual a 85%, as células foram subcultivadas, sendo lavadas com 

solução salina PBSA, seguida de adição de solução de 0,1% tripsina e inativação da mesma com 

meio de cultivo contendo SFB. 

 

3.12.2  Cultura em suspensão 

3.12.2.1 Meios de cultura: 

DMEM (Life TechnologiesTM): suplementado com 10 % (v/v) SFB (Thermo Fisher 

Scientific Inc.) e 1 mM piruvato de sódio (Life TechnologiesTM), para células em cultura 

aderente. Antibióticos adicionados: 25 mg/mL ampicilina (Sigma-Aldrich Co.) e 100 mg/mL 

estreptomicina (Sigma-Aldrich Co.). Este meio foi utilizado somente no processo de adaptação 

sequencial dos clones celulares em suspensão. 

HyQ®SFM4HEK293TM (Thermo Fisher Scientific Inc.): meio livre de componentes 

derivados de animais, utilizado para adaptação das células à cultura em suspensão (estática e 

dinâmica). 
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3.12.2.2 Soluções: 

Anti-Clumping Agent (Life TechnologiesTM): solução quimicamente definida, livre de 

componentes derivados de animais que evita a formação de agregados (clumps) celulares. 

 

3.12.2.3 Condições de cultivo: 

As células foram adaptadas à cultura em suspensão e mantidas em garrafas não tratadas, 

próprias para o cultivo de células em suspensão estática, incubadas a 37 ºC e 2% CO2 / 98% ar 

em atmosfera úmida. Dois processos de adaptação à cultura em suspensão foram adotados: direto 

e sequencial. Na adaptação direta, as células foram tripsinizadas, centrifugadas e ressuspendidas 

em meio HyQ®SFM4HEK293TM, e transferidas para as garrafas para cultura em suspensão 

contendo 100% de meio HyQ®SFM4HEK293TM. Já na adaptação sequencial, as células foram 

passadas para garrafas contendo 50% de meio HyQ®SFM4HEK293TM e 50% do meio DMEM 

condicionado por elas. O subcultivo se deu através de trocas subsequentes de 50% do meio de 

cultura (50% de meio condicionado + 50% de meio HyQ®SFM4HEK293TM fresco), tanto para o 

processo direto quanto para o indireto. As células foram consideradas adaptadas quando o SFB 

foi diminuído abaixo de 0,006% (após 14 passagens). 

Nas culturas em suspensão dos clones celulares superprodutores das isoformas rhVEGF165 e 

rhVEGF165b, foi adicionado Anti-clumping Agent (Life TechnologiesTM) para se evitar a 

formação de agregados celulares. 
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3.13 Meios de cultura, soluções e condições de cultivo de células ARPE-

19 

As células de epitélio pigmentar de retina ARPE-19 foram mantidas em cultura aderente. 

O meio de cultura utilizado foi DMEM/F12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient 

Mixture F-12; Life TechnologiesTM) suplementado com 10% SFB. As condições de cultivo foram 

iguais àquelas adotadas para a cultura aderente de células HEK293, como descrito anteriormente 

(tópico 3.12.1.3). 

 

3.14 Cotransfecção de células HEK293 em cultura aderente com as 

construções pLV-rhVEGFs e o vetor de seleção pTK-Hyg para geração 

de clones celulares eGFP+ 

 Para a geração de clones celulares expressando estavelmente cada uma das três isoformas 

recombinantes de VEGF-A, células HEK293 em passagem P22, cultivadas em placas aderentes 

de 100 mm de diâmetro (P100), foram independentemente cotransfectadas com cada uma das 

construções de pLV-rhVEGFs juntamente com o vetor de seleção pTK-Hyg (Clontech 

Laboratories Inc.), que confere resistência ao antibiótico higromicina B, usando uma razão de 

massa de DNA de 40:1 (8 μg pLV-rhVEGFs : 200 ηg pTK-Hyg), como previamente descrito 

(Armelin et al., 1984). Os plasmídios foram primeiramente misturados com 16 μL do reagente de 

transfecção FuGENE HD Transfection Reagent (Hoffmann-La Roche Ltd.) em meio de cultura 

DMEM na ausência de SFB para formação dos complexos DNA-lipossomo. Células HEK293 

foram incubadas com os complexos e o meio de cultura foi trocado depois de 24 h. O vetor pLV-
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eGFP, sem inserto algum, também foi cotransfectado para gerar um clone a ser usado como 

controle negativo de expressão. 

 

3.15 Seleção dos clones de células HEK293 gerados através de seleção 

com o antibiótico higromicina B e isolamento de colônias eGFP+ 

72 h após a transfecção, a expressão da proteína eGFP pelas células foi confirmada sob 

microscópio invertido acoplado a um sistema de emissão de luz e detecção de fluorescência e, em 

seguida, as culturas passaram a ser tratadas com 200 μg/mL higromicina B (Life TehnologiesTM) 

para seleção das células resistentes ao antibiótico. O meio de cultura foi trocado a cada 48 h e a 

seleção foi conduzida até que muitas células morressem e poucas e pequenas colônias de 

reduzido número de células eGFP+ fossem visualizadas, de forma a aumentar o potencial de 

origem clonal das mesmas. Essas colônias foram isoladas das placas de 100 mm de diâmetro e 

transferidas para poços de placas de 96 poços para estabelecimento dos clones celulares, o que foi 

feito pelo uso de aneis (cilindros) de clonagem como descrito a seguir. Uma vez que as colônias 

foram identificadas, um círculo foi desenhado ao redor delas na parte externa da base da placa de 

cultura. O meio de cultura foi descartado e as placas foram lavadas com PBSA para facilitar a 

tripsinização e remover células já destacadas. Os aneis previamente esterilizados foram 

levemente recobertos em graxa de silicone estéril, formando uma camada uniforme de graxa na 

base do anel. Em seguida, os aneis foram cuidadosamente posicionados nas placas, sobre e ao 

redor das colônias, de forma a isolá-las do resto da placa, pressionando-os levemente e 

impedindo o contato com as células. Após confirmação da posição dos aneis ao microscópio 

invertido, 50 μL de solução 0,1% de tripsina foram adicionados no centro dos aneis e as placas 
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foram incubadas a 37 ºC brevemente até que houvesse mudança observável de morfologia e 

destacamento das células da superfície da placa. Meio de cultura DMEM suplementado com 10% 

SFB e 1 mM piruvato de sódio foi adicionado para inativação da tripsina e ressuspensão das 

células de cada uma das colônias, que foram transferidas para a placa de 96 poços. O tratamento 

com higromicina B foi mantido até duas semana. 

Os clones transfectados com as construções pLV-rhVEGF165, pLV-rhVEGF165b e pLV-

rhVEGF121 e os clones contendo somente o vetor pLV-eGFP foram denominados, 

respectivamente, A, B, D e E, e devidamente enumerados. Todos os clones foram estocados em 

passagens próximas àquela da transfecção (P22) a – 80 ºC como já descrito. 

 

3.16 Análise da produção das isoformas de VEGF-A pelos clones 

celulares A, B e D produtores de VEGFs  

 A partir deste ponto, os termos “isoformas” e “proteínas” poderão ser usados de forma 

intercambiável. 

Os clones celulares foram mantidos em cultura aderente. Os meios condicionados por 

células dos clones A, B, D e E em passagem baixa (P2, P3 ou P5) foram coletados para que a 

superexpressão das isoformas recombinantes fosse confirmada. As células foram plaqueadas em 

placas de 100 mm de diâmetro e tiveram 100% do meio de cultura trocado ao atingirem 

aproximadamente 85% de confluência. Os meios condicionados foram coletados depois de 24 h e 

estocados a – 80 ºC. Diferentes clones foram selecionados e comparados quanto aos níveis de 

expressão para cada isoforma de interesse. As amostras de meio condicionado foram 

descongeladas em gelo e as proteínas precipitadas utilizando-se ácido tricloroacético (TCA, do 
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inglês trichloroacetic acid). Para tanto, 1,0 mL de solução 10% TCA a 4 ºC foi adicionado a 200 

μL de meio condicionado pelos clones e as misturas foram mantidas no gelo por 10 min. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 min a 15.000 × g, a 4 ºC, os sobrenadantes 

foram descartados com o auxílio de um micropipetador e os pellets foram lavados com 500 μL de 

solução tampão 50 mM MOPS, pH 7,5. As amostras foram novamente centrifugadas por dois 

min a 15.000 × g, a 4 ºC e os sobrenadantes foram descartados com o auxílio de um 

micropipetador. Os pellets remanescentes foram ressuspendidos em tampão de amostra 1x 

(tampão de amostra para SDS-PAGE: 60 mM Tris-Cl pH 6,8; 2,0 % SDS; 10 % glicerol; 0,025 % 

azul de bromofenol; 700 mM β-mercaptoetanol) e fervidos por 5 min a 100 ºC. 

As amostras foram aplicadas em minigeis de poliacrilamida (SDS-PAGE) 12% 

submergidos em tampão de corrida (0,3% de Tris; 1,44% de glicina; 0,1% de SDS (Sigma-

Aldrich Co.)) e fracionados por eletroforese a corrente elétrica de 100 V, 100 W e 350 mA por 

aproximadamente 2 h. Os marcadores de massa molecular Prestained Protein Ladder, Broad 

Range (New England Biolabs® Inc.) e BenchMarkTM
 Pre-Stained Protein Ladder (Life 

TechnologiesTM) foram usados como referência na determinação do tamanho das bandas 

encontradas. As proteínas foram então transferidas para membranas de nitrocelulose Hybond 

ECL Nitrocellulose (GE Healthcare) por eletroblotting, aplicando-se uma corrente elétrica 100 V, 

100 W e 350 mA por 1 hora e 30 min em cubas contendo tampão de transferência (0,3% de Tris; 

1,44% de glicina; 0,1% de SDS e 20% metanol). Todas as incubações e lavagens a seguir 

foram feitas sob agitação. As membranas foram bloqueadas com solução 5% leite desnatado em 

PBSA ou Starting Block (PBS) Blocking Buffer (Thermo Fisher Scientific Inc.) contendo 0,05% 

Tween® 20 (Sigma-Aldrich Co.) por 16 h a 4 ºC. Em seguida, as membranas foram incubadas por 

3 h a temperatura ambiente com anticorpo primário policlonal de coelho anti-VEGF 1:1.000 
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(Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, EUA), que reconhece as três isoformas, diluído na 

mesma solução de bloqueio. Depois, foram lavadas 4 vezes por 5 min com PBSA contendo 

0,05% Tween® 20 e incubadas por 1 hora a temperatura ambiente com anticorpo secundário anti-

IgG de colho 1:1.000 (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, EUA) também diluído na mesma 

solução de bloqueio. As membranas foram lavadas 4 vezes por 5 min, novamente com solução de 

PBSA contendo 0,05% Tween ® 20, seguido de 2 lavagens de 5 min somente com PBSA. Em 

seguida, aplicou-se o reagente Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate (EMD 

Millipore Corporation, Billerica, EUA). Para que fossem reveladas por quimiluminescência, as 

membranas foram expostas a filmes Amersham Hyperfilm ECL Films (GE Healthcare) usados 

para autoradiografia por intervalos de tempo que variaram de 1 a 5 seundos. Para todos os 

experimentos de Western blot, a isoforma VEGF165 proteica recombinante humana produzida em 

Spodoptera frugiperda (R&D Systems Inc.) foi utilizada como controle positivo, ao passo que o 

meio condicionado por células do clone E1 foi utilizado como controle negativo. 

 

3.17 Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs em meios 

condicionados pelos clones celulares A, B e D na ausência de soro fetal 

bovino 

 As células dos clones A, B, D e E em passagens P8 – P10 foram plaqueadas em 

placas de 100 mm de diâmetro e, ao atingirem aproximadamente 85% de confluência, tiveram o 

meio descartado, sendo em seguida lavadas com PBSA para remoção de metabólitos, resto de 

componentes do meio antigo e células em suspensão/mortas, e receberam 100% do meio de 

cultura fresco sem SFB. Depois da troca, o meio foi coletado após 24, 48 e 72 h de 
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condicionamento pelos clones, procedendo-se a análise de expressão por Western blot como 

descrito anteriormente (tópico 3.16), utilizando-se 200 μL de meio condicionado.  

 

3.18 Expressão das isoformas rhVEGFs pelos clones celulares A, B e D 

adaptados à cultura em suspensão 

 Clones celulares A, B e D em passagens P10 foram adaptados à cultura em suspensão em 

meio na ausência de componentes derivados de animais pelos processos direto e sequencial (para 

mais detalhes, vide tópico 3.12). Os meios condicionados por esses clones por 48 h foram 

submetidos a análise de Western blot com descrito anteriormente (tópico 3.16), utilizando-se 200 

μL de meio condicionado por células nas passagens P22 e P30. 

 

3.19 Purificação das isoformas rhVEGFs por concentração seguida de 

cromatografia de afinidade a heparina (rhVEGF165 e rhVEGF165b) e a 

metal (rhVEGF121) 

 300 mL de meios condicionados pelos clones celulares A, B e D por 48 h foram 

concentrados em dispositivos de filtragem por centrifugação Centricon® Plus-70 (EMD Millipore 

Corporation) de limite nominal de massa molecular de 10.000 Da. Dado que o dispositivo 

possuía volume limitado e inferior ao total do volume de meio condicionado destinado à 

concentração, 70 mL de cada meio foram adicionados consecutivamente e submetidos a 3.500 × 

g por períodos de tempo que variaram de 20 a 40 min, sempre a 4 ºC (as amostras de meio 

condicionado foram também mantidas constantemente a 4 ºC). As proteínas de interesse ficaram 
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retidas no filtro por possuírem massa molecular maior do que o limite nominal do mesmo. O 

meio de cultura que passou pelos filtros foi descartado. Depois que todo o meio de cultura foi 

concentrado, as soluções retidas (retentados) foram recuperadas por inversão dos dispositivos. 

Como os volumes finais recuperados dos retentados variaram, as amostras concentradas foram 

diluídas em tampão de equilíbrio (100 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0 para as 

isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b; e 50 mM Na3PO4, 300 mM NaCl, pH 7,8 para a isoforma 

rhVEGF121) de forma a alcançarem o volume final de 3 mL. 

 

3.19.1  rhVEGF165 e rhVEGF165b 

 Devido às suas capacidades de ligação a heparina, as isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b 

foram purificadas, em procedimentos totalmente independentes, utilizando-se colunas 

cromatográficas nas quais a fase estacionária possui heparina natural extraída de proteoglicano 

nativo da mucosa intestinal porcina HiTrapTM Heparin HP (GE Healthcare) de 1 mL, . Em um 

primeiro momento, foi utilizada uma bomba peristáltica LKB P-1 Pump (Pharmacia, Uppsala, 

Suécia). As amostras de meio condicionado concentrado, a coluna cromatográfica, os capilares e 

os tubos coletores foram mantidos a 4 ºC, e o mesmo procedimento foi seguido para ambas as 

amostras.  

Primeiramente, o equivalente a cinco volumes de coluna (5 VC) de tampão de equilíbrio 

(100 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0) foi injetado nas colunas de heparina de forma a 

ajustar as condições de ligação. Em seguida, cada amostra (3 mL) foi aplicada e seguiu-se a etapa 

de lavagem também com tampão de equilíbrio (5 VC). Ao se verificar que a amostra havia 

atingido o final da coluna (possível graças à coloração avermelhada do meio concentrado devido 
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à presença de vermelho fenol), foi coletado o permeado (3 mL), fração onde se encontram as 

proteínas que não possuem afinidade pela coluna de heparina. Uma vez que toda a amostra havia 

passado pela coluna (momento em que a coloração avermelhada do meio concentrado foi 

substituída pela solução incolor do tampão de lavagem), foi coletado o lavado (5 mL), que 

corresponde às proteínas que possuem baixa afinidade pela coluna de heparina. Em seguida, 

aplicou-se três tampões de eluição (3 VC cada) contendo concentrações crescentes de cloreto de 

sódio: I (300 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0), II (650 mM NaCl, 20 mM fosfato de 

sódio, pH 7,0) e III (1 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0). As frações coletadas em 

seguida consistiram dos eluatos, sendo que cada um foi dividido em duas alíquotas (300 mM’, 

300 mM’’, 650 mM’, 650 mM’’, 1 M’ e 1 M’’). Todas as frações foram estocadas a 4 ºC por 

curtos períodos ou – 20 ºC por períodos longos. 

 

3.19.2  rhVEGF121 

A isoforma rhVEGF121 possui dois resíduos de histidina nas posições 11 e 12 de sua 

cadeia. Dessa forma, optou-se por purificar essa isoforma através de cromatografia de afinidade a 

metal, no caso Ni2+, utilizando-se uma coluna Poly-Prep (Bio-Rad) de 1 mL empacotada com 

resina His·Bind® Resin (Novagen; EMD Biosciences, Inc., San Diego, CA, EUA) e contendo 

NiSO4 (Sigma-Aldrich Co.). Em um primeiro experimento piloto, as condições permitiram que 

somente as amostras de meio condicionado e os tubos coletores fossem mantidos a 4 ºC.  

O procedimento de purificação da isoforma rhVEGF121 foi feito de forma semelhante 

àquele descrito para as duas outras isoformas. O volume correspondente a 5 VC de tampão de 

equilíbrio (50 mM Na3PO4, 300 mM NaCl, pH 7,8) foi injetado nas colunas de níquel de forma a 
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ajustar as condições de ligação. Em seguida, cada amostra foi aplicada (3 mL) e seguiu-se a etapa 

de lavagem com tampão 5 mM imidazol, pH 7,8 (5 VC). Ao se verificar que a amostra havia 

atingido o final da coluna, foi coletado o permeado (3 mL). Uma vez que toda a amostra havia 

passado pela coluna, foi coletado o lavado (5 mL). Em seguida, aplicou-se três tampões de 

eluição (3 mL cada) contendo concentrações crescentes de imidazol: I (10 mM Imidazol, pH 6,2), 

II (25 mM Imidazol, pH 6,2) e III (100 mM Imidazol, pH 6,2). As frações coletadas em seguida 

consistiram dos eluatos obtidos a 10 mM, 25 mM e 100 mM. Todas as frações foram estocadas a 

4 ºC por curtos períodos ou – 20 ºC por períodos longos. 

Para as três isoformas purificadas, 16 μL dos meios condicionados, e das demais frações 

obtidas, foram submetidos a fracionamento por eletroforese em geis SDS-PAGE 12% sob 

condições não redutoras (tampão de amostras sem β-mercaptoetanol: 60 mM Tris-Cl pH 6,8; 2,0 

% SDS; 10 % glicerol; 0,025 % azul de bromofenol) e sem a etapa de incubação por 5 min a 100 

ºC, e analisadas por coloração dos geis com nitrato de prata pelo uso do kit ProteoSilverTM Plus 

Silver Stain (Sigma-Aldrich Co.), seguindo-se as orientações do fabricante, e Western blot para 

detecção específica das isoformas e confirmação da eficiência de purificação. Os resultados 

obtidos nesses experimentos indicaram quais eluatos da purificação apresentavam maior 

concentração e massa das isoformas, bem como quais continham as proteínas melhor purificadas. 

Esses eluatos foram escolhidos para a etapa de quantificação. 
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3.20 Otimização da purificação das isoformas rhVEGF165 e 

rhVEGF165b por cromatografia líquida de alta performance. 

 O sistema Äkta Purifier UPC-100 (GE Healthcare), de cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC, High Performance Liquid Chromatography), associado a uma coluna 

HiTrapTM Heparin HP (GE Healthcare) de 1 mL, foi utilizado na otimização da purificação das 

isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b, em procedimentos independentes. O fluxo constante de 2 

mL/min foi utilizado durante todo o processo. A coluna foi primeiramente equilibrada com 3 VC 

a um utilizando o tampão de equilíbrio (100 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0). Em 

seguida, 100 mL de meio condicionado foram aplicados à coluna, seguido de lavagem da coluna 

(2 VC) com o tampão de equilíbrio. Para a eluição, um gradiente linear de concentração de NaCl 

foi aplicado, iniciado em 100 mM e finalizado em 2 M (tamponado com solução 20 mM fosfato 

de sódio, pH 7,0), em um intervalo de 10 VC. As frações de permeado e lavado foram coletadas, 

bem como cinco frações dos eluatos contendo 2 mL cada, e mantidas a 4 ºC. Para as duas 

isoformas purificadas, 30 μL de cada fração foram utilizados para análises em geis de 

poliacrilamida utilizando o corante Coomassie Brilliant Blue e também análises de Western blot. 

 

3.21 Caracterização das isoformas rhVEGFs por espectrometria de 

massas, dicroísmo circular e eletroforese capilar 

 As amostras obtidas nas purificações das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b otimizadas 

em sistema de HPLC serão submetidas a análises de espectrometria de massas do tipo MALDI-
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TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization - Time Of Flight), dicroísmo circular (DC) e 

eletroforese capilar. 

3.21.1  Espectrometria de massas 

 Para o experimento de espectrometria de massas, que será realizado na Central Analítica 

do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, as amostras de proteínas purificadas serão 

submetidas a digestão tríptica, imobilizadas em matriz de CHCA (ácido α-ciano-4-

hidroxicinamínico) e analisadas em aparelho de MALDI-TOF ultrafleXtreme (Bruker Daltonics 

Corporation, Billrica, MA, EUA). Os perfis massa/carga (m/z), gerados como consequência da 

digestão tríptica e ionização, serão plotados e comparados contra o bancos de dados de domínio 

público (e.g., Mascot - http://www.matrixscience.com/search_form_select.html e PeptIdent - 

http://www.pdg.cnb.uam.es/cursos/BioInfo2004/pages/visualizacion/programas_manuales/spdbv

_userguide/us.expasy.org/tools/peptident.html). 

3.21.2  Dicroísmo circular 

Para o experimento de dicroísmo circular, as amostras foram submetidas a análise em um 

aparelho Jasco J-720 (Jasco, Inc., MD, EUA). A leitura foi feita no intervalo de comprimento de 

ondas de 190 a 260 ηm.  

 

3.21.3  Eletroforese capilar 

 As amostras de eluatos contendo as proteínas purificadas foram preparadas utilizando-se o 

SDS-MW Analysis Kit (Beckman Coulter, Inc., Pasadena, CA, EUA), seguindo-se as orientações 
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do fabricante, e analisadas em aparelho Beckman Coulter Proteomelab PA800 (Beckman Coulter, 

Inc.) da Prof. Dra. Marina Tavares do IQ-USP.  

 

3.22 Quantificação das isoformas rhVEGFs nos eluatos por ensaio 

enzimático “sanduíche” (ELISA) 

 Para quantificação das isoformas presentes nos eluatos, utilizou-se um ensaio 

imunoenzimático colorimétrico disponibilizado na forma do kit comercial Quantikine® ELISA 

Human VEGF Immunoassay (R&D Systems Inc., Minneapolis, MN, EUA), seguindo-se as 

orientações do fabricante. As amostras de eluatos selecionadas foram diluídas de 10.000 a 

1.000.000 x em PBSA, por diluição seriada, de forma a se obter concentrações das isoformas que 

eram compatíveis com o sensibilidade do kit. Para toda medida foram estabelecidas curvas-

padrão às quais as medidas de absorbância. Os resultados foram obtidos por leitura em aparelho 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 450 ηm e correção em 540 ηm. 

 

3.23 Avaliação da atividade biológica das isoformas rhVEGF165 e 

rhVEFG165b purificadas 

 A avaliação da atividade biológica de rhVEGF165 e rhVEGF165b foi realizada através de 

duas estratégias, quais sejam: o ensaio da membrana corioalantoide (CAM assay) e o 

AngioPhaseTM Kit. 
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3.23.1  Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) 

No CAM assay optou-se pela abordagem ex ovo. Ovos fertilizados de galinha (Gallus 

gallus domesticus) foram adquiridos de diferentes fornecedores (McIntyre Poultry & Eggs, 

Lakeside, CA, EUA; Laboratório do pesquisador Scott Fraser, Division of Biology, Caltech - 

California Institute of Technology, Pasadena, CA, EUA) em E0 (E: dia embrionário), 

esterilizados com solução 70% etanol e incubados a 37,5 ºC e 70-75% umidade relativa em 

incubadora apropriada, sem rotação e mantendo-se o eixo de simetria do ovo paralelo ao plano do 

chão. Para cada experimento, o número inicial de ovos variou de 3 a 6 dúzias. Em E3 os ovos 

foram mantidos na posição vertical, ou seja, com o eixo de simetria perpendicular ao plano do 

chão, por pelo menos 30 min e novamente esterilizados com solução 70% etanol. Cada ovo foi 

cuidadosamente quebrado contra uma superfície aguda e serrilhada, garantindo que o saco 

vitelino e o embrião fossem mantidos intactos, e todo o conteúdo interno do ovo foi transferido 

para uma barca de pesagem (81 mm x 81 mm x 18 mm) previamente esterilizada com solução 

70% etanol e luz ultravioleta para prevenir a contaminação por microorganismos (fungos, 

principalmente). Cada barca de pesagem contendo um embrião foi coberta com uma segunda 

barca de pesagem e todos os embriões foram devolvidos à incubadora nas mesmas condições de 

incubação (37,5 ºC, 70-75% umidade relativa) e mantidos por dez dias nessas condições 

(Deryugina & Quigley, 2009). Tramas de ácido poliglicólico (PGA, do inglês polyglyclic acid) 

contendo 5% de ácido poli-L-láctico (PLLA, do inglês poly-L-lactic acid) foram cortadas em 

quadrângulos de 3 mm x 3 mm e as seguintes soluções foram adicionadas a elas: PBSA (controle 

negativo), 500 ηg de rhVEGF165 purificado, 500 ηg de rhVEGF165b purificado ou uma 

combinação de 500 ηg de cada isoforma purificada. As tramas foram secas em fluxo laminar 

antes de serem cuidadosamente colocadas sobre a CAM em regiões contendo vasos sanguíneos 
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claramente visíveis. Procurou-se testar pelo menos os pontos amostrais das proteínas individuas 

(500 ηg rhVEGF165 e 500 ηg rhVEGF165b – quando possível, 500 ηg de ambos) e o controle 

negativo (PBSA) em um mesmo embrião. O tratamento com os fatores se deu por 72 h sob as 

mesmas condições de incubação, chegando até o dia E16. Nesse dia, as regiões contendo os 

implantes foram fixadas com solução 37% formaldeído, removidas do embrião e sua porção 

interna foi documentada com imagem obtida de estereomicroscópio (aumento de 8x) (Figura 

3.3). 

Decidiu-se também realizar o mesmo ensaio em um modelo semelhante, utilizando 

embriões de codorna (Coturnix sp.) transgênicos expressando eYFP (do inglês, enhanced Yellow 

Fluorecent Protein) no núcleo de células endoteliais (Tie1:H2B-eYFP), fornecido pelo 

laboratório do pesquisador Scott Fraser (Division of Biology, Caltech, Pasadena, CA, EUA) para 

melhor visualização dos capilares formados ou inibidos pelos fatores recombinantes (Sato et al., 

2010). Assim como descrito anteriormente para os embriões de galinha, os ovos de codorna 

foram incubados de E0 a E3 sob condições apropriadas (37,5 ºC, 70-75% umidade relativa, sem 

rotação e mantendo-se o eixo de simetria do ovo paralelo ao plano do chão; demais períodos de 

incubação se deram sob as mesmas condições). Devido ao menor tamanho do ovo de codorna, 

optou-se pela abordagem in ovo. Dessa forma, em E3 uma janela foi aberta na parte superior dos 

ovos. Para isso, cada ovo foi inicialmente esterilizado com solução 70% etanol e teve uma fita 

adesiva colada na extremidade inferior do ovo, próxima à região onde se localiza a câmara de ar. 

Com o uso de uma agulha 18G de 2 polegadas e de uma seringa de 1 mL (Becton, Dickinson and 

Company), foi feito um furo na extremidade inferior do ovo e aproximadamente 1 mL de 

albúmen foi retirado de forma a baixar o nível do embrião, distanciando-o da casca, e o furo 

remanescente foi selado com fita adesiva. Em seguida colou-se fita adesiva na parte lateral 
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voltada para cima (região mais próxima do embrião) e foi feita uma incisão com o auxílio de uma 

tesoura de ponta fina. A janela foi aberta com a mesma tesoura de forma a apresentar um formato 

elipsoide de aproximadamente 1 cm x 1,5 cm. A fita adesiva colocada previamente à abertura 

preveniu que fragmentos da casca caíssem dentro do ovo. Depois de aberta, a janela foi selada 

com fita adesiva e os ovos foram incubados por quatro dias. Em E7 foi realizado o implante 

(somente um ponto por ovo, devido a seu tamanho e fragilidade reduzidos) das tramas de 

PGA/PLLA contendo os fatores e o tratamento se deu por 72 h, chegando a E10. Nesse dia as 

regiões contendo os implantes foram fixadas com solução 37% formaldeído, removidas do 

embrião e documentadas em estereomicroscópio acoplado a um sistema de detecção de 

fluorescência (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Cronograma do ensaio da membrana corioalantoide para embriões de galinha 
(Gallus gallus domesticus) (A) e de codorna (Coturnix sp.) (B). 
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3.23.2  AngioPhaseTM Kit 

 O AngioPhaseTM Kit foi adquirido da empresa MBL International (Woburn, MA, EUA). 

Seguindo-se as orientações do fabricante (para mais detalhes, visitar 

http://www.jomar.on.net/AngioPhase_MBL.pdf), no dia um a ampola de células endoteliais 

derivadas de veia de cordão umbilical humano (HUVECs, do inglês Human Umbilical Vein-

derived Endothelial Cells) e células de suporte criopreservadas foi descongelada e as células 

foram semeadas uniformemente sobre os poços de uma placa de cultura de 24 poços, sendo em 

seguida incubadas a 37 ºC e 2% CO2 / 98% ar em atmosfera úmida. No dia dois foi iniciado o 

tratamento com controle positivo (2 ηg/mL VEGF), controle negativo (20 μM suramin), controle 

de meio de cultura (fornecido no kit) e das amostras de rhVEGF165 e rhVEGF165b purificados (2, 

10 e 50 ηg/mL de concentração final para ambas, testadas separadamente). Os controles 

(positivo, negativo e somente meio de cultura) foram testados em triplicada e as amostras das 

isoformas expressas foram testadas em triplicatas ou duplicatas. O meio de cultura foi trocado a 

cada dois dias. As células foram documentadas ainda em cultura (contraste de fase em 

microscópio invertido Leica DMI 6000 B (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Hesse, 

Alemanha)) e depois marcadas para detecção do marcador de células endoteliais CD31 (PECAM-

1). Tanto o procedimento “CD31 Tubule Staining Insoluble Substrate (BCIP/NBT)” quanto o 

procedimento opcional “CD31 ELISA Soluble Substrate (p-NPP)”, indicativos da presença de 

vasos, foram realizados, seguidos de fixação permanente. 
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3.24 Avaliação dos efeitos de rhVEGFs sobre a formação de intestino 

curto engenheirado (TESI, do inglês Tissue-Engineeried Small Intestine) 

murino  

 Todos os experimentos envolvendo animais no pré- e pós-operatório, bem como métodos 

adotados para criação e formas de manutenção, foram realizados no Saban Research Institute do 

Children’s Hospital Los Angeles (Los Angeles, CA, EUA) e seguiram as normas da Institutional 

Animal Care and Use Committee (IACUC, EUA). Os testes do efeito de rhVEGFs sobre TESI 

foram feitos em culturas de unidades organoides intestinais murinas e em camundongos. 

Inicialmente isolou-se unidades organoides dos intestinos de camundongos C57Bl/6 

(selvagens ou eGFP+) tendo entre 11 e 23 dias de vida. Para isso, os animais foram eutanasiados 

em câmara de CO2. O intestino delgado dos camundongos foi então ressectado e isolado. Em 

seguida, um corte longitudinal foi aberto de forma a expor todo o lúmen do intestino, que foi 

então lavado por agitação intensa para a remoção de fezes e da maior parte das vilosidades com 

1x HBSS (Hanks Balanced Salt Solution, Life TechnologiesTM) suplementado com 1x 

antibiótico/antimicótico (A/A) (Life TechnologiesTM). Esse procedimento foi repetido até que a 

turbidez da solução após a agitação fosse mínima (geralmente entre 4 e 6 vezes). Os órgãos foram 

então reduzidos a pequenos pedaços (2-3 mm) e digeridos com 38,81 mg de colagenase tipo IV 

(310 u/mg) (Worthington Biochemical Corporation, Lakewood, NJ, EUA) e 1,2 mg de dispase 

(1,77 u/mg) (Life TechnologiesTM) em 10 mL de HBSS a 37 ºC por 30 min sob agitação. A 

digestão foi parada por adição de meio de cultura 1x DMEM High Glucose suplementado com 

10% SFB e 1x antibiótico/antimicótico (todos Life TechnologiesTM). A suspensão foi 

ressuspendida aproximadamente 50 vezes com pipeta de 50 mL e centrifugada a 500 rpm por 8 
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min. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi novamente ressuspendido em meio DMEM com 

SFB e A/A e centrifugado a 800 rpm por 5 min. O sobrenadante foi novamente descartado e os 

pellets mantidos em gelo e usados para estabelecer culturas de unidades organoides ou TESIs. 

 

3.24.1  Culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides 

Para as culturas de unidades organoides foram utilizados camundongos C57Bl/6 eGFP+. 

Pellets de unidades organoides (sempre mantidos no gelo) com um volume de 200 μL foram 

misturados com 200 μL do meio de cultura DMEM suplementado com SFB e A/A e 200 μL de 

Growth Factor Reduced BD MatrigelTM Matrix Basement Membrane (Becton, Dickinson and 

Company). A mistura foi então ressuspendida até que ficasse homogênea e 150 μL foram 

plaqueados em poços de placas de cultura de 6 poços preenchidos com 2 mL de meio de cultura 

1x DMEM High Glucose suplementado com 10% SFB e 1x A/A, formando um ambiente 

tridimensional (3D) para o crescimento das células. As culturas de unidades organoides foram 

mantidas por até cinco dias em ambiente úmido a 37 ºC e 5% de CO2, sendo documentadas com 

auxílio de um microscópio invertido Leica DMI 6000 B (Leica Microsystems GmbH). O RNA 

total das culturas foi isolado com uso do Rneasy Mini Kit (QIAGEN), o cDNA sintetizado com 

uso do iScriptTM cDNA Synthesis Kit (Bio-Rad) e as reações de PCR feitas com o Platinum® 

Blue PCR SuperMix (Life TechnologiesTM) ou com o MyTaqTM Red Mix (Meridian Life 

Science® Company), seguindo-se as orientações dos fabricantes. Em todas as reações, exceto 

aquelas para amplificação de GAPDH, foi adicionado DMSO para uma concentração final de 3% 

ou 5%. Primers foram adquiridos (Eurofins MGW Operon, Huntsville, AL, EUA) e utilizados 

para amplificar o cDNA correspondente aos genes Flt-1 (VEGFR-1) e KDR (VEGFR-2), bem 
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como o do gene de expressão constitutiva (controle positivo da reação) GAPDH. Os cDNAs 

sintetizados a partir do RNA total de vasos sanguíneos toráxicos e do jejuno de camundongos 

foram utilizados como controles da expressão de Flt-1 e KDR. A Tabela 3.4 traz as sequências de 

cada primer. 

 

Tabela 3.4. Sequências dos primers para amplificação do cDNA correspondente às 
sequências codificadoras dos genes Flt-1 e KDR murinos. 

Oligonucleotídeo Sequência (5'-3') Tm 
(ºC) 

Flt-1_F CAAGGCCTCCATGAAGATAG 60,4 

Flt-1_R TCTGTTCTCCCTTTCCTCC 60,2 

KDR_F AACAAATTATCTCCATCTTTTGG 55,6 

KDR_R AACCTTCCAAAACCAAACC 55,8 

mGAPDH_F CAATGTTCCGTCGTGGATCT 62,6 

mGAPDH_R GTCCTCAGTGTAGCCCAAGAT 62,6 

m: murino. 
 

Para visualização, as reações de PCR foram fracionadas no sistema EnduroTM Gel XL 

(Labnet Inernational, Inc., Edison, NJ, EUA) em geis de agarose 1,2% em tampão 1x TAE 

contendo 1x RedSafeTM Nucleic Acid Staining Solution (iNtRON Biotechnology, Sangdaewon-

Dong, Joongwon-Ku, Sungnam, Kyungki-Do, Coreia) e os geis fotodocumentados. Os tamanhos 

previstos dos amplicons para Flt-1, KDR e GAPDH são, respectivamente, 599 pb, 820 pb e 124 

pb. 

Foram realizados cinco experimentos de isolamento e plaqueamento, cada um gerando 

uma quantidade de unidades organoides suficiente para o plaqueamento de 4 a 7 poços. 
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3.24.2  Imageamento em tempo real das culturas tridimensionais (3D) de 

unidades organoides tratadas com rhVEGFs 

 Para análise do efeito das isoformas rhVEGFs sobre as culturas de unidades organoides, 

30 μL da mistura de unidades organoides (isoladas de camundongos C57Bl/6 eGFP+) com meio 

de cultura e MatrigelTM (ambiente 3D) foram plaqueados em poços de placas Lab-TekTM II 

Chambered Coverglasse (8 poços) (Thermo Fisher Scientific Inc.) contendo meio de cultura. 

Todos os pontos experimentais, feitos em duplicata, continham meio de cultura 1x DMEM High 

Glucose e 1x A/A, sendo divididos em quatro grupos experimentais: (i) suplementado com 10% 

SFB, (ii) suplementado com 10% SFB + 100 ηg/mL rhVEGF165, (iii) suplementado com 10% 

SFB + 100 ηg/mL rhVEGF165b e (iv) não suplementado (0% SFB e sem rhVEGFs). A placa foi 

então acoplada a um microscópio Leica DM IRE2 acoplado a uma incubadora Leica Incubator 

BLX 200 (Leica Microsystems GmbH) climatizada para manutenção de ambiente úmido a 37 ºC 

e 5% CO2. Os meios de cultura foram trocados a cada 48 h. O software Micro-Manager versão 

1.4.10 (Vale Lab, University of Caliornia, San Francisco, CA, EUA) foi utilizado para programar 

a câmera do microscópio para tirar fotos com os seguintes parâmetros: 

- número de posições ao longo dos quatro grupos expermentais em duplicata: 41; 

- intervalo de tempo entre as fotos: 1 hora;  

- duração: 139 h; 

- número de planos focais (eixo z): 9; 

- número de canais: 2 (luz transmitida e fluorescente); 

- número total de imagens: 102.582 

 Finalizada a documentação, os arquivos foram compilados e concatenados utilizando o 

pacote Fiji (64-bit).Ink, baseado no software ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/; NIH - National 
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Institutes of Health, EUA) para geração dos vídeos de imageamento em tempo real. O melhor 

plano focal (eixo z) foi escolhido para cada vídeo de acordo com o foco.  

 

3.24.3  Efeito de rhVEGFs sobre a formação de TESI 

Para a formação de TESI, o pellet de unidades organoides isoladas de camundongos 

C57Bl/6 foi ressuspendido com o meio de cultura DMEM suplementado com SBF e A/A (1 

volume de meio/1 volume de pellet). A suspensão celular foi semeada sobre arcabouços de trama 

de PGA/PLLA, moldados em formato cilíndrico, contendo, separadamente, PBS (controle 

negativo), 5 μg rhVEGF165, 5 μg rhVEGF165b ou uma combinação de 5 μg de cada isoforma e 

os complexos de unidades organoides + arcabouços foram mantidos a 4 ºC até o momento do 

implante. Camundongos receptores NOD/SCID foram devidamente anestesiados e tiveram os 

complexos implantados no omento, individualmente. Os animais foram eutanasiados e tiveram os 

TESIs explantados depois de 14 ou 28 dias. Os TESIs explantados foram medidos, pesados, 

seccionados transversalmente na metade e fixados em formaldeído 37%.  

Os explantes fixados foram enviados ao Department of Pathology and Laboratory 

Medicine do Children’s Hospital Los Angeles para inclusão em blocos de parafina e realização 

de cortes de 100 μm de espessura, posteriormente depositados sobre lâminas de vidro para 

experimentos de imunofluorescência. Resumidamente, as lâminas de vidro foram desparafinadas 

e submetidas a um protocolo para recuperação de epítopos e, então, individualmente incubadas 

por 16 h a 4 ºC com as soluções de anticorpo primário policlonal anti-E-caderina (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc.) ou monoclonal anti-Ki-67 (Thermo Fisher Scientific Inc.), ambos na 

concentração de 1:100. As lâminas foram então lavadas e incubadas com solução de anticorpo 
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secundário anti-IgG (fabricante desconhecido) na concentração de 1:200 por 1 h a temperatura 

ambiente. Em seguida, as lâminas lavadas e marcadas com VectaShield® contendo DAPI (4',6-

diamidino-2-phenylindole) (Vector Laboratories, Inc.), seladas e fotodocumentadas com o auxílio 

de um microscópio invertido Leica DMI 6000 B para fluorescência (Leica Microsystems GmbH). 

 

3.25 Avaliação dos efeitos de hipóxia sobre a formação de intestino 

curto engenheirado (TESI, do inglês Tissue-Engineered Small Intestine) 

murino  

 Todos os experimentos envolvendo animais no pré- e pós-operatório, bem como métodos 

adotados para criação e formas de manutenção, foram realizados no Saban Research Institute do 

Children’s Hospital Los Angeles (Los Angeles, CA, EUA) e seguiram as normas da Institutional 

Animal Care and Use Committee (IACUC, EUA).  

Os testes do efeito de hipóxia sobre a formação de TESI foram feitos em animais. Para 

isso, camundongos C57Bl/6 foram mantidos por 6 h sob hipóxia sistêmica em atmosfera 

contendo 6% de pressão parcial de O2. Em seguida os animais foram imediatamente submetidos a 

eutanásia em câmara de CO2, seguida do deslocamento vertebral para confirmação do óbito, e 

suas unidades organoides intestinais foram isoladas e semeadas sobre arcabouços de trama de 

PGA/PLLA (como descrito nos tópicos 3.21 e 3.21.2). Os complexos unidades organoides + 

arcabouços foram mantidos a 4 ºC até o momento do implante. Nenhum complexo recebeu 

proteínas recombinantes. Camundongos receptores NOD/SCID foram devidamente anestesiados 

e tiveram os complexos implantados no omento, individualmente. Os animais foram eutanasiados 
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e verificados para a formação de TESIs 28 dias após o procedimento cirúrgico de implantação. 

Os TESIs foram pesados, medidos e fixados em formaldeído 37%. 

 

3.26 Produção das isoformas recombinantes humana e murina de R-

Espondina 1 

 Dada a importância de R-Espondinas (RSPO1-4) para a manutenção do nicho de células-

tronco da cripta do intestino delgado, um projeto paralelo para produção de R-Espondina 1 

humana e murina recombinantes (rhR-Espondina 1 e rmR-Espondina 1) foi iniciado. Para isso, as 

sequências codificadoras foram adquiridas da empresa GenScript USA Inc. (Piscataway, NJ, 

EUA), tendo passado pelo processo de otimização de códons e sendo independentemente 

clonadas no vetor de clonagem pUC57 através de um sítio de restrição para a enzima EcoRV, 

gerando as construções pUC57-rhR-Espondina1 e pUC57-rmR-Espondina1. O Vetor pUC57 

possui 2.710 pb e contém um cassete de resistência a ampicilina e o MCS inserido no operon 

LacZ. Ambas as sequências foram sintetizadas contendo o sítio de restrição EcoRI a 5’ e o sítio 

de restrição NotI a 3’, permitindo futuros procedimentos de subclonagem. O inserto contendo a 

sequência humana e aquele contendo a sequência murina ficaram, respectivamente, com um 

tamanho final de 815 pb e 821 pb. As sequências do inserto e do vetor foram confirmadas por 

sequenciamento e os tamanhos dos insertos foram verificados por digestões com enzimas de 

restrição. Foram fornecidos 4 μg de DNA liofilizado de cada construção. 

 Ao serem recebidas, as amostras das construções foram centrifugadas, ressuspendidas em 

20 μL de água deionizada e estocadas. Bactérias E. coli foram independentemente transformadas 

por choque térmico e os clones resistentes a ampicilina foram estocados. Os clones contendo as 
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construções foram cultivados em condições ideais (37 ºC, 16 h, 300 rpm) para obtenção de DNA 

plasmidial. Os DNAs plasmidiais isolados foram submetidos a digestões simples com a enzima 

EcoRV e a duplas digestões com as enzimas EcoRI e NotI. As amostras digeridas foram 

submetidas a fracionamento em gel de agarose 1,2%, juntamente com as construções não 

digeridas, para verificação dos tamanhos dos insertos. Para isolamento dos insertos, as 

construções foram digeridas simultaneamente com as enzimas EcoRI e NotI, fracionadas por 

eletroforese em gel de agarose 0,8% e as bandas foram removidas dos geis para experimentos 

futuros. 
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4 RESULTADOS 

4.1  Amplificação das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF165, 

rhVEGF121 e rhVEGF165b do gene VEGF-A humano 

4.1.1 rhVEGF165 

 A sequência codificadora completa da isoforma VEGF165 obtida na base de dados de 

nucleotídeos do NCBI segue abaixo, e a Tabela 4.1 mostra o correspondente proteico de cada 

intervalo na sequência codificadora. 

 

1 atgaactttc tgctgtcttg ggtgcattgg agccttgcct tgctgctcta cctccaccat  

 

61  gccaagtggt cccaggctgc acccatggca gaaggaggag ggcagaatca tcacgaagtg  

 

121  gtgaagttca tggatgtcta tcagcgcagc tactgccatc caatcgagac cctggtggac 

 

181  atcttccagg agtaccctga tgagatcgag tacatcttca agccatcctg tgtgcccctg 

 

241  atgcgatgcg ggggctgctg caatgacgag ggcctggagt gtgtgcccac tgaggagtcc 

 

301  aacatcacca tgcagattat gcggatcaaa cctcaccaag gccagcacat aggagagatg 

 

361  agcttcctac agcacaacaa atgtgaatgc agaccaaaga aagatagagc aagacaagaa 

 

421  aatccctgtg ggccttgctc agagcggaga aagcatttgt ttgtacaaga tccgcagacg 

 

481  tgtaaatgtt cctgcaaaaa cacagactcg cgttgcaagg cgaggcagct tgagttaaac 

 

541  gaacgtactt gcagatgtga caagccgagg cggtga 
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Tabela 4.1. Sequência codificadora da isoforma VEGF165 e correspondente proteico. 
 Intervalo (Nº de pares de base) Região proteica correspondente (Nº de 

resíduos de aminoácidos) 
1 – 78 (78) Peptídeo sinal (26) 
79 – 573 (495) Isoforma proteica VEGF165 madura (165) 
574 – 576 (3) Não se aplica – códon de terminação (0) 
 

 
  

O par de primers VEGF-A-mut-F e VEGF-A-mut-R (Tabela 3.1) foi utilizado nas reações 

de PCR para amplificação da sequência, feitas individualmente a partir de cDNA total de tecidos 

pulmonar e renal humanos, e as amostras foram submetidas a fracionamento em gel de agarose 

0,8% por eletroforese. A análise do fracionamento mostrou que amplicons de tamanhos variados 

foram obtidos, dentre os quais um que continha o tamanho esperado para a isoforma VEGF165, 

localizado entre as bandas de 500 e 600 pb do marcador molecular (Figura 4.1). Esse resultado 

era esperado, uma vez que as diferentes isoformas originadas a partir de splicing alternativo do 

hnRNA do gene VEGF-A humano possuem 100% de identidade nas as regiões 5’-terminal e 3’-

terminal nas quais os primers desenhados pareiam-se. A identidade entre essas regiões permitiu, 

inclusive, que o mesmo par de primers fosse utilizado para amplificação da isoforma rhVEGF121, 

mas não para a isoforma rhVEGF165b, como descrito a seguir.  
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Figura 4.1. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de 
rhVEGF165.  
O par de primers VEGF-A-mut-F e VEGF-A-mut-R foi utilizado nas reações de amplificação de rhVEGF165, tendo 
amostras de cDNA total de rim e pulmão humanos como template. O amplicon correspondente à isoforma 
rhVEGF165 está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRulerTM 100bp DNA Ladder 
(Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base. 
 

4.1.2 rhVEGF121 

 A sequência codificadora completa da isoforma VEGF121 obtida na base de dados de 

nucleotídeos do NCBI segue abaixo, e a Tabela 4.2 mostra o correspondente proteico de cada 

intervalo na sequência ou codificadora. 

 

1 atgaactttc tgctgtcttg ggtgcattgg agccttgcct tgctgctcta cctccaccat 

 

61  gccaagtggt cccaggctgc acccatggca gaaggaggag ggcagaatca tcacgaagtg 

 

121  gtgaagttca tggatgtcta tcagcgcagc tactgccatc caatcgagac cctggtggac 

 

181  atcttccagg agtaccctga tgagatcgag tacatcttca agccatcctg tgtgcccctg 

 

241  atgcgatgcg ggggctgctg caatgacgag ggcctggagt gtgtgcccac tgaggagtcc 

 

301  aacatcacca tgcagattat gcggatcaaa cctcaccaag gccagcacat aggagagatg 
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361  agcttcctac agcacaacaa atgtgaatgc agaccaaaga aagatagagc aagacaagaa 

 

421  aaatgtgaca agccgaggcg gtga 

 

 Tabela 4.2. Sequência codificadora da isoforma VEGF121 e correspondente proteico. 
 Intervalo (Nº de pares de base) Região proteica correspondente (Nº de resíduos 

de aminoácidos) 
1 – 78 (78) Peptídeo sinal (26) 
79 – 441 (363) Isoforma proteica VEGF121 (121) 
442 – 444 (3) Não se aplica – códon de terminação (0) 
  
  

O mesmo par de primers (VEGF-A-mut-F e VEGF-A-mut-R - Tabela 3.1) utilizado na 

amplificação da isoforma rhVEGF165 foi utilizado nas reações para amplificação da isoforma 

rhVEGF121 (Figura 4.2.). As amostras foram analisadas através de fracionamento eletroforético e 

resultados similares foram gerados. 

   

Figura 4.2. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de 
rhVEGF121.  
O par de primers VEGF-A-mut-F e VEGF-A-mut-R foi utilizado nas reações de amplificação de rhVEGF121 (o 
mesmo utilizado para a amplificação da isoforma rhVEGF165 – Figura 4.1), tendo amostras de cDNA total de rim e 
pulmão humanos como template. O amplicon correspondente à isoforma rhVEGF121 está indicado com uma seta. 
PTM: padrão de tamanho molecular GeneRulerTM 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de 
base. 
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4.1.3 rhVEGF165b 

 A sequência codificadora completa da isoforma VEGF165b obtida na base de dados de 

nucleotídeos do NCBI segue abaixo, e a Tabela 4.3 mostra o correspondente proteico de cada 

intervalo na sequência codificadora. 

 

1 atgaactttc tgctgtcttg ggtgcattgg agccttgcct tgctgctcta cctccaccat  

 

61  gccaagtggt cccaggctgc acccatggca gaaggaggag ggcagaatca tcacgaagtg  

 

121  gtgaagttca tggatgtcta tcagcgcagc tactgccatc caatcgagac cctggtggac 

 

181  atcttccagg agtaccctga tgagatcgag tacatcttca agccatcctg tgtgcccctg 

 

241  atgcgatgcg ggggctgctg caatgacgag ggcctggagt gtgtgcccac tgaggagtcc 

 

301  aacatcacca tgcagattat gcggatcaaa cctcaccaag gccagcacat aggagagatg 

 

361  agcttcctac agcacaacaa atgtgaatgc agaccaaaga aagatagagc aagacaagaa 

 

421  aatccctgtg ggccttgctc agagcggaga aagcatttgt ttgtacaaga tccgcagacg 

 

481  tgtaaatgtt cctgcaaaaa cacagactcg cgttgcaagg cgaggcagct tgagttaaac 

 

541  gaacgtactt gcagatctct caccaggaaa gactga 

 

 Tabela 4.3. Sequência codificadora da isoforma VEGF165b e correspondente proteico. 
 Intervalo (Nº de pares de base) Região proteica correspondente (Nº de resíduos 

de aminoácidos) 
1 – 78 (78) Peptídeo sinal (26) 
79 – 573 (495) Isoforma proteica VEGF165b madura (165) 
574 – 576 (3) Não se aplica – códon de terminação (0) 
  
  

O par de primers utilizado para a amplificação da sequência de VEGF165b foi VEGF-A-

mut-F e VEGF165b-mut-R. Pôde-se fazer uso o mesmo primer forward usado nas amplificações 

das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF121. Contudo, devido à diferença de sequência na porção 3’-
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terminal da isoforma VEGF165 e das demais isoformas, um diferente primer forward foi 

sintetizado e utilizado. Assim como para as isoformas rhVEGF165 e rhVEGF121, as amostras 

foram analisadas por fracionamento em gel de agarose (Figura 4.3). Detectou-se novamente mais 

de um amplicon, o que também pode ser explicado pela identidade das sequências das diferentes 

isoformas de VEGF-A. 

 

 

Figura 4.3. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de 
rhVEGF165b.  
O par de primers VEGF-A-mut-F e VEGF165b-mut-R foi utilizado nas reações de amplificação de rhVEGF165b, 
tendo amostras de cDNA total de rim e pulmão humanos como template. O amplicon correspondente à isoforma 
rhVEGF165b está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRulerTM 100bp DNA Ladder 
(Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base. 
 

 Para as isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b, optou-se por remover do gel as bandas 

originadas de reações que tiveram o cDNA de pulmão como template. Para rhVEGF121 isolou-se 

a banda referente à reação onde cDNA de rim foi utilizado. Os critérios utilizados para essa 

escolha foram a intensidade da banda (para rhVEGF121 e rhVEGF165b) e a capacidade de separar 

o amplicon desejado dos demais (para rhVEGF165). Depois de isolados, os fragmentos dos geis 
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contendo os amplicons foram digeridos e tiveram o DNA purificado utilizando-se o QIAquick 

Gel Extraction Kit (QIAGEN), permitindo, então, seu uso na reação de ligação no vetor de 

clonagem. 

 

4.2  Clonagem das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF165, 

rhVEGF165b e rhVEGF121 do gene VEGF-A humano no vetor pGEM®-T 

Easy e geração e triagem de clones de bactérias Escherichia coli  

 Os três amplicons isolados dos geis foram submetidos, independentemente, a reações de 

ligação no vetor comercial de clonagem pGEM®-T Easy. As construções geradas, denominadas 

pGEM®-rhVEGF165, pGEM®-rhVEGF121 e pGEM®-rhVEGF165b, foram independentemente 

introduzidas em bactérias Escherichia coli da cepa XL-1 Blue por eletroporação. Diversos clones 

cresceram em meio LB-ágar, sendo selecionados em quatro passos, descritos a seguir.  

A primeira forma de análise se deu pelo crescimento dos clones bacterianos no meio LB-

ágar contendo o antibiótico ampicilina. Esse antibiótico é capaz de selecionar praticamente só as 

bactérias capazes de metabolizá-lo (ou aquelas que apresentam resistência a ele naturalmente), ou 

seja, somente aquelas que possuem o cassete Ampr presente no vetor pGEM®-T Easy. Dessa 

forma, as demais bactérias que não receberam o vetor, não cresceram no plaqueamento que 

seguiu a transformação. 

Como é esperado que uma proporção dos vetores não se ligue aos insertos formando as 

construções desejadas, uma segunda triagem foi feita, pela seleção blue-white screening. O MCS 

do vetor pGEM®-T Easy está localizado dentro da sequência codificadora do peptídeo α da 

enzima β-galactosidase. Quando esta sequência está íntegra, as bactérias que possuem o vetor são 
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capazes de gerar colônias azuis na presença do indutor IPTG e do substrato X-gal. Por outro lado, 

bactérias contendo as construções receberam vetores com a sequência codificadora do peptídeo α 

truncada pelos insertos, fazendo com que não haja metabolização do substrato X-gal. Nesse caso, 

colônias brancas são formadas e podem ser diferenciadas das azuis.  

 No terceiro passo de triagem, as colônias brancas de bactérias foram isoladas, cultivadas 

individualmente em poços de placas de cultura de 96 poços com fundo côncavo, em meio LB na 

presença de ampicilina e estocadas a -20 ºC. Um pequeno volume das suspensões de bactérias de 

cada clone foi utilizado como template em reações de PCR de colônias contendo o par de primers 

pGEM®-F e pGEM®-R. Esses primers pareiam em regiões específicas do vetor, flanqueado o 

MCS e amplificando uma região de 315 pb. Dessa forma, o tamanho final esperado dos 

amplicons gerados foi de 891 pb (576 pb + 315 pb) para os clones contendo as construções 

pGEM®-rhVEGF165 e pGEM®-rhVEGF165b e 759 pb (444 pb + 315 pb) para os clones contendo a 

construção pGEM®-rhVEGF121. As amostras resultantes das reações foram fracionadas em geis 

de agarose 1,0% para detecção dos amplicons. 

 Como é possível verificar na Figura 4.4, as reações de PCR de colônias geraram 

amplicons de tamanhos variados devido à ligação de diferentes elementos no MCS do vetor 

pGEM®-T Easy. Os amplicons de tamanhos esperados estão indicados pelas setas, e 

correspondem a 891 pb para as construções contendo as isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b, e 

759 pb para as construções contendo a isoforma rhVEGF121. Os clones bacterianos 

representados por bandas de tamanhos esperados foram identificados nas placas de 96 poços para 

posterior isolamento. 
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Figura 4.4. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR de colônias para triagem 
de clones bacterianos transformados com as construções pGEM®-rhVEGF165, pGEM®-
rhVEGF121 e pGEM®-rhVEGF165b. 
O par de primers pGEM®-F e pGEM®-R foi utilizado nas reações de PCR de colônias, tendo amostras de suspensão 
dos clones bacterianos transformados como template. Cada canaleta se refere a um clone bacteriano obtido, para 
cada construção. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRulerTM 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific 
Inc.). pb: pares de base. 
  

As amostras resultantes do PCR de colônia que apresentaram amplicons de tamanho 

esperado foram reamplificadas em novas reações de PCR para sequenciamento de DNA pelo 

método de terminação de cadeia (método de Sanger). As novas amostras foram submetidas a 
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precipitação e eletroforese capilar em um sequenciador automatizado Abi Prism 3700 DNA 

Analyzer (Life TechnologiesTM). Os cromatogramas gerados foram compilados e transformados 

em contigs utilizando-se a ferramenta Phrap, tendo em seguida a qualidade analisada com o 

programa Phred. As sequências geradas foram analisadas por alinhamento contra sequências dos 

bancos de dados do NCBI através da ferramenta BLAST®, permitindo então que a quarta etapa 

de triagem dos clones fosse realizada. 

 A análise pelo programa nucleotide blast, para sequências de nucleotídeos, permitiu 

verificar que clones bacterianos haviam sido transformados com a construção pGEM®-

rhVEGF165 contendo a sequência codificadora correta da isoforma rhVEGF165, ou seja, 

apresentando 100% de identidade e sem lacunas. Vale ressaltar que o dinucleotídeo “GC” no 

início da sequência (sublinhado) corresponde a resíduos do sítio de restrição para a enzima NotI. 

Da mesma forma, o trinucleotídeo “GGT” no final da sequência (sublinhado) corresponde a 

resíduos da sequência consenso de Kozak. Esses resíduos não fazem parte da sequência 

codificadora da isoforma rhVEGF165. O alinhamento segue abaixo: 

 

Homo sapiens vascular endothelial growth factor A (VEGFA), transcript variant 4, mRNA 
Sequence ID: ref|NM_001171626.1|Length: 3554Number of Matches: 1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

1049 bits(1162) 0.0 581/581(100%) 0/581(0%) Plus/Minus 

Query  382   GCTCACCGCCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGTTCGTTTAACTCAAGCTGCCTCGCC  441 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1616  GCTCACCGCCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGTTCGTTTAACTCAAGCTGCCTCGCC  1557 

 

Query  442   TTGCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTACAAAC  501 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1556  TTGCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTACAAAC  1497 
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Query  502   AAATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTC  561 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1496  AAATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTC  1437 

 

Query  562   TTTGGTCTGCATTCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCT  621 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1436  TTTGGTCTGCATTCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCT  1377 

 

Query  622   TGGTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACAC  681 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1376  TGGTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACAC  1317 

 

Query  682   TCCAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTG  741 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1316  TCCAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTG  1257 

 

Query  742   AAGATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGA  801 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1256  AAGATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGA  1197 

 

Query  802   TGGCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCT  861 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1196  TGGCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCT  1137 

 

Query  862   CCTCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAG  921 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1136  CCTCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAG  1077 

 

Query  922   GCAAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  962 

             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1076  GCAAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  1036 

 

Depois de validada, somente a porção codificadora da sequência foi traduzida in silico 

pela ferramenta Translate tool, do portal de recurso de bioinformática ExPASy, e alinhada 

através do programa protein blast, para sequências proteicas. O resultado do alinhamento 

confirmou que a sequência primária da isoforma também estava correta, apresentando 100% de 
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identidade e ausência de lacunas. A cadeia polipeptídica apresentada abaixo mostra os 191 

resíduos de aminoácidos que representam a proteína completa, composta pelo peptídeo sinal (26 

resíduos) e pela proteína madura (165 resíduos), com destaque para a sequência CDKPRR, 

presentes em isoformas pró-angiogênicas (colorida em vermelho). O alinhamento segue abaixo: 

 

vascular endothelial growth factor A isoform d [Homo sapiens] 
Sequence ID: ref|NP_001020539.2|Length: 371Number of Matches: 1 

Score Expect Method Identities Positives Gaps 

413 bits(1061) 2e-142 Compositional matrix adjust. 191/191(100%) 191/191(100%) 0/191(0%) 

Query  1    MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD  60 

            MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD 

Sbjct  181  MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD  240 

 

Query  61   IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM  120 

            IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM 

Sbjct  241  IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM  300 

 

Query  121  SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCSCKNTDSRCKARQLELN  180 

            SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCSCKNTDSRCKARQLELN 

Sbjct  301  SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCSCKNTDSRCKARQLELN  360 

 

Query  181  ERTCRCDKPRR  191 

            ERTCRCDKPRR 

Sbjct  361  ERTCRCDKPRR  371 

 

As mesmas etapas foram realizadas para a isoforma rhVEGF121, e o programa nucleotide 

blast também indicou que clones bacterianos haviam sido transformados com a construção 

pGEM®-rhVEGF121 contendo a sequência codificadora correta dessa isoforma (100% de 

identidade e sem lacunas). O dinucleotídeo “GC” e o trinucleotídeo “GGT”, não codificadoras, 

também estão presentes e indicados (sublinhados). O alinhamento segue abaixo: 
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Homo sapiens vascular endothelial growth factor A (VEGFA), transcript variant 6, mRNA 
Sequence ID: ref|NM_001171628.1|Length: 3422Number of Matches: 1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

810 bits(898) 0.0 449/449(100%) 0/449(0%) Plus/Minus 

Query  508   GCTCACCGCCTCGGCTTGTCACATTTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTCTTTGGTCTGCAT  567 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1484  GCTCACCGCCTCGGCTTGTCACATTTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTCTTTGGTCTGCAT  1425 

 

Query  568   TCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCTTGGTGAGGTTTG  627 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1424  TCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCTTGGTGAGGTTTG  1365 

 

Query  628   ATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACACTCCAGGCCCTCG  687 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1364  ATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACACTCCAGGCCCTCG  1305 

 

Query  688   TCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTGAAGATGTACTCG  747 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1304  TCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTGAAGATGTACTCG  1245 

 

Query  748   ATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGATGGCAGTAGCTG  807 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1244  ATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGATGGCAGTAGCTG  1185 

 

Query  808   CGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCTCCTCCTTCTGCC  867 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1184  CGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCTCCTCCTTCTGCC  1125 

 

Query  868   ATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAGGCAAGGCTCCAA  927 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1124  ATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAGGCAAGGCTCCAA  1065 

 

Query  928   TGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  956 

             ||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1064  TGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  1036 

 



111 
 

 

A tradução in silico através da ferramenta Translate tool e o alinhamento através do 

programa protein blastx também foram feitos (somente porção codificadora da sequência). O 

alinhamento confirmou que a sequência primária da isoforma rhVEGF121 também estava correta, 

apresentando 100% de identidade e ausência de lacunas. A cadeia polipeptídica apresentada 

abaixo mostra os 147 resíduos de aminoácidos que representam a proteína completa, composta 

pelo peptídeo sinal (26 resíduos) e pela proteína madura (121 resíduos), com destaque para a 

sequência CDKPRR, presentes em isoformas pró-angiogênicas (colorida em vermelho). O 

alinhamento segue abaixo: 

 

VEGFA protein [Homo sapiens] 
Sequence ID: gb|AAH65522.2|Length: 302Number of Matches: 1 

Score Expect Method Identities Positives Gaps 

322 bits(824) 2e-108 Compositional matrix adjust. 147/147(100%) 147/147(100%) 0/147(0%) 

Query  1    MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD  60 

            MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD 

Sbjct  156  MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD  215 

 

Query  61   IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM  120 

            IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM 

Sbjct  216  IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM  275 

 

Query  121  SFLQHNKCECRPKKDRARQEKCDKPRR  147 

            SFLQHNKCECRPKKDRARQEKCDKPRR 

Sbjct  276  SFLQHNKCECRPKKDRARQEKCDKPRR  302 

 

Ao se conduzir as mesmas etapas de análise de sequência para a isoforma rhVEGF165b, e 

ao contrário do esperado, o alinhamento acusou que a sequência fornecida correspondia àquela da 

isoforma VEGF165. Esse foi o caso para as sequências correspondentes a todos os clones que 

haviam sido triados por tamanho de amplicon no PCR de colônias. Dado que o erro foi detectado 



112 
 

 

nessa etapa, as sequências não foram submetidas à tradução in silico e, dessa forma, não se fez o 

alinhamento de sequências traduzidas. Abaixo segue uma das sequências analisadas (a região não 

codificadora está sublinhada): 

 

Homo sapiens vascular endothelial growth factor A (VEGFA), transcript variant 4, mRNA 
Sequence ID: ref|NM_001171626.1|Length: 3554Number of Matches: 1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

1164 bits(1290) 0.0 645/645(100%) 0/645(0%) Plus/Minus 

Query  100   TCAGTCTTTCCTGGTGAGAGATCTGGTTCCCGAAACCCTGAGGGAGGCTCCTTCCTCCTG  159 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1680  TCAGTCTTTCCTGGTGAGAGATCTGGTTCCCGAAACCCTGAGGGAGGCTCCTTCCTCCTG  1621 

 

Query  160   CCCGGCTCACCGCCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGTTCGTTTAACTCAAGCTGCCT  219 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1620  CCCGGCTCACCGCCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGTTCGTTTAACTCAAGCTGCCT  1561 

 

Query  220   CGCCTTGCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTAC  279 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1560  CGCCTTGCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTAC  1501 

 

Query  280   AAACAAATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATC  339 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1500  AAACAAATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATC  1441 

 

Query  340   TTTCTTTGGTCTGCATTCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTG  399 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1440  TTTCTTTGGTCTGCATTCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTG  1381 

 

Query  400   GCCTTGGTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCAC  459 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1380  GCCTTGGTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCAC  1321 

 

Query  460   ACACTCCAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGG  519 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1320  ACACTCCAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGG  1261 
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Query  520   CTTGAAGATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGAT  579 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1260  CTTGAAGATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGAT  1201 

 

Query  580   TGGATGGCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTG  639 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1200  TGGATGGCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTG  1141 

 

Query  640   CCCTCCTCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAG  699 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1140  CCCTCCTCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAG  1081 

 

Query  700   CAAGGCAAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  744 

             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1080  CAAGGCAAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  1036 

 

O processo de geração da isoforma rhVEGF165b foi interrompido neste ponto e 

alternativas para sua amplificação foram iniciadas.  

 

4.2.1 Estratégias alternativas para amplificação da isoforma 

rhVEGF165b  

Como segunda estratégia adotada para a obtenção da isoforma rhVEGF165b, buscou-se 

amplificá-la a partir de cDNA total de células ARPE-19, de epitélio pigmentar de retina, 

utilizando-se o par de primers VEGF-A-mut-F e VEGF165b-mut-R (Figura 4.5). Assim como na 

primeira tentativa de amplificação dessa isoforma (e nas amplificações das demais isoformas), o 

fracionamento em gel de agarose evidenciou mais de uma banda, mostrando que mais de um 

amplicon havia sido gerado, o que era esperado devido à identidade existente entre diferentes 
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isoformas do gene VEGF-A. Um dos amplicons possuía o tamanho esperado para a isoforma 

rhVEGF165b. 

 

 

Figura 4.5. Fracionamento em gel de agarose da reação de PCR para amplificação de 
rhVEGF165b a partir de cDNA de células ARPE-19.  
O par de primers VEGF-A-mut-F e VEGF165b-mut-R foi utilizado na reação de amplificação de rhVEGF165b, tendo 
uma amostra de cDNA total de células ARPE-19 como template. O amplicon correspondente à isoforma rhVEGF165b 
está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix (Thermo Fisher 
Scientific Inc.). pb: pares de base. 

 

Depois de identificada, a banda correspondente à isoforma rhVEGF165b foi isolada, o 

DNA nela presente purificado, clonado no vetor pGEM®-T Easy e as bactérias transformadas 

com a construções pGEM®-rhVEGF165b foram triadas da mesma forma que para as outras 

isoformas. Ao se comparar as sequências obtidas do sequenciamento com aquelas do banco de 

dados do NCBI, verificou-se novamente que a isoforma incorreta (rhVEGF165) havia sido 

amplificada (dados não mostrados).  

Dessa forma, optou-se por uma segunda alternativa, consistindo de uma estratégia 

mutagênica, onde a sequência da isoforma rhVEGF165 seria alterada em 18 resíduos de 
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nucleotídeos na sua porção 3’ de forma a passar a ter a sequência da isoforma rhVEGF165b. Para 

tal, novos primers foram desenhados (Tabela 3.3) de forma a provocar uma mutação sítio-

dirigida no local desejado em três reações de PCR (Figura 3.2), sendo que a primeira e a segunda 

reações (PCR I e PCR II, respectivamente) tiveram como template a construção pGEM®-

rhVEGF165 previamente obtida. A reação final (PCR III) gerou um amplicon visualizado na 

forma de banda única após fracionamento em gel de agarose, apresentando tamanho 

correspondente ao esperado para a isoforma rhVEGF165b (Figura 4.6).  

 

 

Figura 4.6. Fracionamento em gel de agarose da reação de PCR III para amplificação de 
rhVEGF165b a partir da construção pGEM®-rhVEGF165.  
Em um total de três reações de PCR, os pares de primers VEGF165b-FI e VEGF165b-RI , VEGF-A-mut-F e 
VEGF165b-RII, e VEGF-A-mut-F e VEGF165b-mut-R foram utilizados nas reações de amplificação para mutação 
sítio dirigida da sequência codificadora da isoforma rhVEGF165 para obtenção da isoforma rhVEGF165b, onde a 
construção pGEM®-rhVEGF165 foi utilizada como template. O amplicon único correspondente à isoforma 
rhVEGF165b está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix 
(Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base 
 

Mais uma vez, o DNA amplificado foi purificado e clonado no vetor pGEM®-T Easy, 

gerando a construção pGEM®-rhVEGF165b que foi introduzida em bactérias E. coli. As reações 

de PCR de colônias evidenciaram que todos os clones bacterianos testados continham a 

construção com o inserto de tamanho correto (891 pb) (Figura 4.7).  
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Figura 4.7. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR de colônias para triagem 
de clones bacterianos transformados com a construção pGEM®-rhVEGF165b.  
O par de primers pGEM®-F e pGEM®-R foi utilizado nas reações de PCR de colônias, tendo amostras de suspensão 
dos clones bacterianos transformados como template. Os amplicons de tamanho esperado estão localizados na altura 
indicada pela seta. Seis reações de PCR de colônias foram realizadas. PTM: padrão de tamanho molecular 
GeneRulerTM 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base. 
 

 A análise dos contigs gerados pós-sequenciamento da região codificadora da isoforma 

revelou que clones contendo a sequência correta e íntegra (100% de identidade e sem lacunas) 

haviam sido gerados utilizando esta estratégia mutagênica. Abaixo segue uma das sequências 

analisadas (os resíduos do trinucleotídeo não codificador “GGT” estão sublinhados): 

 

Homo sapiens vascular endothelial growth factor A (VEGFA), transcript variant 7, mRNA 
Sequence ID: ref|NM_001171629.1|Length: 3488Number of Matches: 1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

1113 bits(579) 0.0 579/579(100%) 0/579(0%) Plus/Minus 

Query  384   TCAGTCTTTCCTGGTGAGAGATCTGCAAGTACGTTCGTTTAACTCAAGCTGCCTCGCCTT  443 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1614  TCAGTCTTTCCTGGTGAGAGATCTGCAAGTACGTTCGTTTAACTCAAGCTGCCTCGCCTT  1555 

 

Query  444   GCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTACAAACAA  503 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1554  GCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTACAAACAA  1495 

 

Query  504   ATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTCTT  563 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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Sbjct  1494  ATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTCTT  1435 

 

Query  564   TGGTCTGCATTCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCTTG  623 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1434  TGGTCTGCATTCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCTTG  1375 

 

Query  624   GTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACACTC  683 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1374  GTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACACTC  1315 

 

Query  684   CAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTGAA  743 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1314  CAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTGAA  1255 

 

Query  744   GATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGATG  803 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1254  GATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGATG  1195 

 

Query  804   GCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCTCC  863 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1194  GCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCTCC  1135 

 

Query  864   TCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAGGC  923 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1134  TCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAGGC  1075 

 

Query  924   AAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  962 

             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1074  AAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  1036 

 

A tradução in silico da isoforma rhVEGF165b e o subsequente alinhamento confirmaram 

que a sequência primária da isoforma rhVEGF165b estava finalmente correta, apresentando 100% 

de identidade e ausência de lacunas. A cadeia polipeptídica apresentada abaixo mostra os 191 

resíduos de aminoácidos que representam a proteína completa, composta pelo peptídeo sinal (26 
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resíduos) e pela proteína madura (165 resíduos) com destaque para a sequência SLTRKD, 

presentes em isoformas antiangiogênicas (colorida em verde). O alinhamento segue abaixo: 

 

vascular endothelial growth factor A isoform g [Homo sapiens] 
Sequence ID: ref|NP_001028928.1|Length: 371Number of Matches: 1 

Score Expect Method Identities Positives Gaps 

413 bits(1062) 9e-143 Compositional matrix adjust. 191/191(100%) 191/191(100%) 0/191(0%) 

Query  1    MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD  60 

            MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD 

Sbjct  181  MNFLLSWVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD  240 

 

Query  61   IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM  120 

            IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM 

Sbjct  241  IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM  300 

 

Query  121  SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCSCKNTDSRCKARQLELN  180 

            SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCSCKNTDSRCKARQLELN 

Sbjct  301  SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCSCKNTDSRCKARQLELN  360 

 

Query  181  ERTCRSLTRKD  191 

            ERTCRSLTRKD 

Sbjct  361  ERTCRSLTRKD  371 

 

 Clones bacterianos que haviam sido individualmente transformados com construções 

contendo as sequências codificadoras corretas para cada uma das três isoformas foram 

expandidos em meio lisogênico (LB) e estocados em solução 10% glicerol, em ultrafreezer (– 80 

ºC). 
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4.3  Subclonagem das sequências rhVEGF165, rhVEGF165b e rhVEGF121 no 

vetor plasmidial de transferência lentiviral pLV-eGFP e triagem das 

construções contendo insertos na orientação correta 

 Uma vez que construções contendo as sequências codificadoras íntegras para as três 

isoformas foram geradas, estas puderam ser transferidas para o vetor plasmidial de transferência 

lentiviral pLV-eGFP, a ser utilizado como vetor de expressão nas células HEK293. Para isso, 

isolou-se DNA plasmidial, independentemente, de três clones contendo as construções, seguido 

da digestão de cada preparação plasmidial com as enzimas de restrição EcoRI e NotI e tratadas 

com o fragmento Klenow, de forma que os insertos fossem separados do vetor pGEM®-T Easy e 

pudessem ser fracionados por eletroforese em gel de agarose (Figura 4.8). 
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Figura 4.8. Fracionamento em gel de agarose das digestões das construções pGEM®-
rhVEGF165, pGEM®-rhVEGF165b e pGEM®-rhVEGF121 com as enzimas EcoRI e NotI.  
As preparações de DNA plasmidial referentes a cada construção foram submetidas a reações de dupla digestão com 
as enzimas EcoRI e NotI (Thermo Fisher Scientific Inc.), que foram em seguida aplicadas em geis de agarose para 
fracionamento (pGEM®-rhVEGFs_E/N). As bandas correspondentes aos insertos estão indicadas por setas. PTM: 
padrão de tamanho molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific Inc.). E/N: amostra digerida 
com as enzimas EcoNI e NotI pb: pares de base. 
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 Duas bandas podem ser visualizadas nas canaletas que correspondem às construções 

digeridas, sendo que a de maior tamanho (ca. 3.000 pb) corresponde ao vetor de expressão e a de 

menor tamanho corresponde a cada um dos insertos (indicadas pelas setas). As construções não 

digeridas (pGEM®-rhVEGFs) apresentam mais de uma banda, correspondendo a diferentes 

conformações adotadas pelos plasmídios/construções. As bandas correspondentes aos insertos 

foram isoladas dos geis e tiveram seu DNA purificado. Os insertos obtidos foram 

independentemente subclonados no vetor pLV-eGFP previamente linearizado. Como a 

subclonagem dos insertos no vetor consistiu de ligações entre fragmentos de extremidade cega 

(não coesivas), foi necessário realizar a triagem dos clones bacterianos que continham insertos 

que estavam ligados na orientação correta em relação ao vetor, o que se deu por diagnóstico de 

restrição. Para isso, foram selecionadas enzimas de restrição que reconhecessem uma única 

sequência interna aos insertos, mas que não na metade dos mesmos, bem como uma única 

sequência no vetor - neste caso, próxima da região de inserção dos mesmos. Seguindo esses 

critérios, as amostras digeridas da preparação plasmidial de cada construção pLV-rhVEGFs 

apresentariam um padrão de fracionamento em gel de agarose que poderia ser diferenciado de 

acordo com o sentido da orientação do inserto no vetor. Depois de digeridas, as amostras foram 

aplicadas em geis de agarose para fracionamento, permitindo diferenciar construções que 

possuíam o inserto na orientação correta (+) daqueles que estavam na orientação incorreta (-), de 

acordo com o padrão de bandas formado (Figura 4.9). 
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Figura 4.9. Exemplo de procedimento para determinação da orientação correta dos insertos 
por diagnóstico de restrição e fracionamento em gel de agarose das digestões da construção 
pLV-rhVEGF121. 
As preparações de DNA plasmidial da construção pLV-rhVEGF121 foram submetidas a reações de digestão com a 
enzima EcoNI (Thermo Fisher Scientific Inc.), previamente selecionada de acordo com os padrões de digestão da 
sequência do inserto pelo programa NEBcutter V2.0 e do conhecimento dos sítios de restrição do vetor. As bandas 
que possibilitaram diferenciar os clones positivos (+) estão indicadas pelas setas. Os sinais de negativo (-) indicam 
clones que mostraram não conter os insertos na orientação correta. O mesmo procedimento foi realizado para as 
construções pLV-rhVEGF165 e pLV-rhVEGF165b (resultados não mostrados). PTM: padrão de tamanho molecular 
GeneRuler

TM
 DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base. 

 
   

Os clones bacterianos que continham construções contendo insertos na orientação correta 

foram expandidos e estocados em ultrafreezer. 

 

4.4  Cotransfecção de células HEK293 com as construções pLV-rhVEGFs e 

o vetor de seleção pTK-Hyg para geração de clones celulares eGFP+ 

 Uma vez que as construções pLV-rhVEGFs corretas foram identificadas, pôde-se partir 

para a transfecção de células HEK293 para a produção das isoformas de VEGF. O vetor pLV-

eGFP possui a sequência codificadora da proteína eGFP, possibilitando a análise de células que 

receberam as construções, dado que as mesmas emitem fluorescência no comprimento de onda 

próximo da cor verde (507 ηm). Contudo, optamos por uma segunda estratégia para seleção de 

clones celulares contendo as construções. Assim, cada uma das construções de pLV-rhVEGFs 

(ou o vetor pLV-eGFP, para uso futuro como controle negativo da expressão das isoformas) foi 
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independentemente cotransfectada com uma massa 40 vezes menor do vetor plasmidial pTK-

Hyg, que confere resistência ao antibiótico higromicina B. Dessa forma, as células selecionadas 

por serem resistentes a higromicina, devido à presença do vetor pTK-Hyg, teriam probabilidade 

40 vezes maior de conter as construções pLV-rhVEGFs/pLV-eGFP (devido à proporção em 

massa de 40:1). As células HEK293 foram cotransfectadas na passagem P22. 

72 h depois da transfecção, a emissão de fluorescência pelas células foi confirmada sob 

microscópio invertido e, desse momento em diante, as culturas de células transfectantes passaram 

a ser tratadas com 200 μg/mL higromicina B. A partir do momento de início da adição de 

higromicina às culturas até 14 e 21 dias de tratamento houve uma redução acentuada do número 

de células viáveis, até que somente um número muito reduzido de células ainda emitindo 

fluorescência verde havia sobrado nas placas de cultura. Supõe-se que estas células possuem um 

maior número de cópias do vetor pTK-Hyg - o que lhes conferiu maior resistência ao antibiótico 

– e, consequentemente, maior probabilidade de possuírem cada uma das construções pLV-

rhVEGFs. Uma vez que células fluorescentes individuais foram obtidas, as mesmas foram 

mantidas até que formassem pequenas colônias sem contato entre si, que foram em seguida 

isoladas das placas de cultura originais e transferidas para poços de placas de cultura de 96 poços 

para o estabelecimento dos clones celulares (Figura 4.10). 
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Figura 4.10. Seleção por higromicina B de células de células HEK293 cotransfectadas com 
as construções pLV-rhVEGFs/pLV-eGFP e vetor pTK-Hyg para geração de clones 
celulares. 
No início do processo de seleção das células cotransfectadas com as construções pLV-rhVEGFs/pLV-eGFP e o vetor 
pTK-Hyg e tratadas com o antibiótico higromicina B, ainda foi possível detectar um número elevado de células vivas 
emitindo fluorescência (A). Ao longo da seleção, células menos resistentes ao antibiótico morrem, deixando somente 
aquelas células que provavelmente receberam um maior número de cópias do vetor pTK-Hyg e que, assim, tinham 
maior probabilidade de conter cada uma das construções pLV-rhVEGFs (B). Ao final do processo, células 
individuais puderam ser identificadas e mantidas até formarem colônias de células eGFP+ (C). Essas colônias foram 
individualmente transferidas das placas originais em que estavam para poços de placas de cultura de 96 poços, 
passando a estabelecer os clones celulares. Aumento: 100x (barra = 40 μm). 
 

Os clones celulares expressando rhVEGF165, rhVEGF165b e rhVEGF121 e aqueles 

contendo somente o vetor pLV-eGFP foram denominados, respectivamente, de A, B, D e E (vale 

ressaltar que apesar de existirem os genes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-D e VEGF-E, a presente 

tese apresenta somente a produção de isoformas pertencentes ao gene VEGF-A, não lidando com 

nenhuma outra isoforma e, portanto, o código adotado para a nomenclatura dos clones não guarda 

relação alguma com nenhum outro gene que não o VEGF-A). O número total de colônias e, 

portanto, de clones celulares, que se obteve nesse processo de seleção foi: cinco para rhVEGF165 

(clones A1-A5), treze para rhVEGF165b (clones B1-B13), quinze para rhVEGF121 (clones D1-

D15) e um para pLV-eGFP (clone E1). Todos os clones foram mantidos sob as mesmas 

condições de cultivo (o antibiótico foi retirado do meio depois de uma semana), tendo sido 

subcultivados, expandidos e congelados para geração de um banco de clones de baixa passagem a 
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ser utilizado como estoque. As células foram constantemente checadas quanto à manutenção da 

capacidade de emissão de fluorescência, o que indica expressão da proteína eGFP, dando indícios 

de que a transfecção ocorreu de forma estável se detectada em passagens avançadas e indicando, 

também, que há expressão das isoformas rhVEGFs. Clones que morreram durante as etapas de 

subcultivo ou que pararam de emitir fluorescência foram descartados. A Figura 4.11 mostra sete 

clones celulares (A1, A4, B2, B13, D3, D14 e E1) em passagem P10 que mantiveram a expressão 

da proteína eGFP, indicando que a transfecção havia ocorrido de forma estável. 
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Figura 4.11. Avaliação da estabilidade da expressão da proteína eGFP pelos clones celulares 
A1, A4, B2, B13, D3, D14 e E1 em passagem P10. 
Os clones celulares originados das colônias obtidas na seleção pelo antibiótico higromicina B foram subcultivados, 
expandidos e mantidos em cultura aderente. As células foram constantemente checadas quanto à expressão da 
proteína eGFP. Clones que perderam a viabilidade ou que pararam de emitir fluorescência foram descartados. Sete 
clones em passagem P10 são mostrados: A1 e A4 (rhVEGF165), B2 e B13 (rhVEGF165b), D3 e D14 (rhVEGF121) e 
E1 (pLV-eGFP). Aumento: 40x (barra = 100 μm) e 100x (barra = 40 μm). 
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4.5  Análise da expressão proteica de clones celulares expressando as 

isoformas rhVEGFs 

A determinação de quais clones celulares eGFP+ de fato expressavam as isoformas 

rhVEGFs foi realizada através de experimentos de Western blot. Uma vez que as proteínas 

continham o peptídeo sinal, era esperado que as mesmas fossem secretadas e, portanto, deveriam 

ser encontradas no meio de cultura condicionado. Dessa forma, os meios condicionados por 

células dos clones A, B, D e E nas passagens P2, P3 ou P5 foram coletados e as proteínas neles 

presentes precipitadas (a partir de um mesmo volume de meio condicionado para todas as 

amostras) e aplicadas em geis de poliacrilamida para fracionamento eletroforético. Em seguida, 

foi feita a transferência das proteínas dos geis por eletroblotting, imunolocalização com um 

anticorpo anti-VEGF (que reconhece as três isoformas) e revelação por quimiluminescência. Os 

devidos controles positivo (isoforma VEGF165 proteica recombinante humana produzida em E. 

coli) e negativo (meio condicionado por células do clone E1) foram adicionados ao ensaio. 

Os resultados apresentados na Figura 4.12 indicam que alguns dos clones celulares eGFP+ 

expressavam as isoformas rhVEGF165, rhVEGF165b e rhVEGF121. Além disso, é possível 

constatar que alguns clones fluorescentes não expressavam a isoforma da maneira esperada. 

Ainda, pode-se verificar que existem clones que apresentaram uma diferença dos níveis de 

expressão das respectivas proteínas quando duas passagens diferentes foram comparadas. A 

banda correspondente ao controle positivo, que consiste de uma isoforma VEGF165 humana 

comercial produzida em S. frugiperda, possui massa molecular menor (ca. 22 kDa) do que a 

isoforma rhVEGF165 obtida dos clones de células HEK293 gerados nesse projeto, e que 

apresentam bandas múltiplas (ca. 23-25 kDa). 
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Figura 4.12. Análise da expressão das isoformas rhVEGFs por Western blot para os clones 
celulares A, B e D, a partir de meios condicionados. 
Os meios condicionados pelos clones celulares A, B e D nas passagens P2, P3 ou P5 foram coletados após 24 h de 
condicionamento e estocados a - 20 ºC. Uma vez descongelados, os meios tiveram as proteínas precipitadas 
utilizando-se ácido tricloroacético. Em seguida, as proteínas foram ressuspendidas em tampão de amostra e aplicadas 
em geis SDS-PAGE 12% (condição redutora) para fracionamento por eletroforese. Uma vez fracionadas, as 
proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose, que foram então incubadas com uma solução de 
anticorpo policlonal anti-VEGF e reveladas em filmes por quimiluminescência (tempo de exposição: 2 seg) que 
foram documentados. As bandas que apresentaram tamanhos correspondentes aos preditos para as isoformas estão 
indicadas com setas. Controle positivo: isoforma VEGF165 proteica recombinante humana produzida em E. coli. 
Controle negativo: meio condicionado por células do clone E1 (contendo o vetor sem inserto). Padrão de massa 
molecular: BenchMarkTM Pre-Stained Protein Ladder. kDa: quilodaltons. 
 

4.6  Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs em meios condicionados 

por clones celulares na ausência de soro fetal bovino 

A cinética de expressão foi importante para que se pudesse determinar melhor o tempo de 

condicionamento dos meios de cultura pelas células expressando as proteínas recombinantes. 
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Além disso, era necessário confirmar a estabilidade das isoformas ao longo dos diferentes 

períodos de condicionamento dos meios de cultura, de forma que nenhuma ou pouca degradação 

proteica fosse detectada. 

Dessa forma, as células dos clones em passagem P8 – P10 foram cultivadas até atingirem 

aproximadamente 85% de confluência, momento em que o meio de cultura foi descartado. As 

células foram lavadas com solução salina e meio DMEM fresco sem soro fetal bovino foi 

adicionado às culturas. As culturas foram então incubadas e os meios de cultura condicionados 

foram coletados depois de 24, 48 ou 72 h. As proteínas presentes nos meios condicionados foram 

precipitadas e as amostras preparadas, sendo então aplicadas em geis de poliacrilamida para 

experimentos de Western blot. A avaliação da cinética de expressão dos clones celulares A1, A4, 

B2, B13, D3 e D14, escolhidos inicialmente com base na análise de expressão proteica das 

isoformas, permitiu verificar que as células continuaram expressando as proteínas de interesse 

mesmo quando cultivadas na ausência de soro fetal bovino (Figura 4.13). 

Os mesmos volumes iniciais de meio de cultura condicionado foram usados para 

precipitar as proteínas de interesse, sendo possível comparar e verificar que houve uma maior 

expressão das proteínas depois de 48 e 72 h de condicionamento. Isso foi evidenciado por bandas 

mais eletrodensas do que as amostras correspondentes a meios coletados após 24 h de 

condicionamento. Ainda, apesar de haver um menor número de bandas e menos arraste do que o 

experimento retratado na Figura 4.12, pelo menos duas bandas foram observadas nas amostras 

referentes às isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b, possivelmente devido aos mesmos motivos 

citados anteriormente, mas o mesmo não foi observado para rhVEGF121. Além disso, é possível 

observar que, para todas as isoformas, as bandas apresentaram massa molecular maior do que 
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aquela predita, notavelmente para a isoforma rhVEGF121. Não foram detectadas bandas para as 

amostras provenientes do clone E1, conforme esperado. 

 

 

 

Figura 4.13. Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs por Western blot dos meios 
condicionados pelos clones celulares A, B e D em cultura na ausência de soro fetal bovino. 
As células dos clones A, B e D em passagens P8 – P10 foram cultivadas até atingirem 85% de confluência, momento 
em que tiveram o meio de cultura trocado para meio sem SFB. Os meios condicionados pelos clones foram coletados 
24, 48 e 72 h depois da troca e estocados. Uma vez descongelados, os meios tiveram as proteínas precipitadas 
utilizando-se TCA. Em seguida, as proteínas foram ressuspendidas em tampão de amostra e aplicadas em geis SDS-
PAGE 12% (condição redutora) para fracionamento por eletroforese. Uma vez fracionadas, as proteínas foram 
transferidas para membranas de nitrocelulose, que foram então incubadas com uma solução de anticorpo policlonal 
anti-VEGF e reveladas em filmes por quimiluminescência (tempo de exposição: 2 seg) que foram documentados. As 
bandas que apresentaram tamanhos correspondentes aos preditos para as isoformas estão indicadas com setas. Padrão 
de massa molecular: BenchMarkTM Pre-Stained Protein Ladder. kDa: quilodaltons. 

 

Uma vez que altos níveis de expressão já foram detectados depois de 48 h de 

condicionamento dos meios de cultura, este intervalo de tempo foi escolhido para a coleta de 
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meios para experimentos de purificação. Meios correspondentes a 24 e 72 h de condicionamento 

foram também coletados e estocados, mas não foram inicialmente utilizados para a purificação 

das isoformas. 

 

4.7  Adaptação de clones celulares superprodutores à cultura em suspensão 

 Após avaliação da cinética de expressão dos clones celulares em cultura aderente, 

amostras desses clones celulares em passagem P10 foram adaptadas à cultura em suspensão 

estática, em meio sem componentes derivados de animais, pelos processos direto e sequencial. 

Como mostrado na Figura 4.14, as células de cinco clones (A1 e A4 - rhVEGF165; B2 e B13 - 

rhVEGF165b; D3 - rhVEGF121) testados na condição de cultura em suspensão mantiveram a 

expressão da proteína eGFP após diversas gerações na cultura em suspensão. Nesta figura, os 

clones A1 e B13 foram adaptados pelo processo direto, e os clones A4, B2 e D3 pelo processo 

sequencial. Apesar de todos os clones terem sido inicialmente adaptados à cultura em suspensão 

por esses dois processos, houve queda de viabilidade ou perda da capacidade de emissão de 

fluorescência por parte de alguns deles, os quais foram então descartados. Principalmente para os 

clones superexpressando as isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b, é possível verificar a presença 

de aglomerados de células em suspensão. No caso do clone D3, superexpressando a isoforma 

rhVEGF121, esses aglomerados foram encontrados em menor número e apresentavam menor 

tamanho. Os números das passagens indicadas nas legendas da figura correspondem ao número 

total de passagens e ao número de passagens feitas somente na cultura em suspensão 

(correspondente ao número total subtraído de 10, dado que a adaptação foi iniciada em P10). 
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Figura 4.14. Avaliação da estabilidade da expressão da proteína eGFP pelos clones celulares 
adaptados à cultura em suspensão. 
Os clones celulares foram submetidos à adaptação a cultura em suspensão estática pelos processos direto e 
sequencial. As células foram constantemente checadas quanto à expressão da proteína eGFP. Clones que perderam a 
viabilidade ou que pararam de emitir fluorescência foram descartados. Cinco dos clones obtidos para as diferentes 
isoformas são mostrados. Passagens dos clones: clones A1, A4 e D3: P32 (22 passagens em suspensão), clone B2: 
P28 (18 passagens em suspensão) e clone B13: P33 (23 passagens em suspensão). Processo de adaptação: direto: A1 
e B13; sequencial: A4, B2 e D3. Aumento: 40x (barra = 100 μm) e 100x (barra = 40 μm). 
  

O meio de cultura condicionado pelos clones adaptados à cultura em suspensão que 

mantiveram a expressão de eGFP foram submetidos a análise por Western blot para confirmar a 

expressão das isoformas. A Figura 4.15 mostra o resultado de experimentos de Western blot onde 

podem ser visualizadas bandas que apresentam massas correspondentes às isoformas rhVEGFs. 
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Em B é possível visualizar bandas fracas de aproximadamente 40 kDa nas canaletas onde se 

encontram amostras referentes aos clones A1 e B13, superpexpresando rhVEGF165 e 

rhVEGF165b, respectivamente. 

 

 

Figura 4.15. Expressão das isoformas rhVEGFs por Western blot dos meios condicionados 
pelos clones A, B e D em cultura em suspensão. 
Os meios condicionados pelos clones celulares A, B e D adaptados à cultura em suspensão foram coletados 
depois de 48 h e tiveram as proteínas precipitadas utilizando-se TCA. Em seguida, as proteínas foram 
ressuspendidas em tampão de amostra e aplicadas em geis SDS-PAGE 12% (condição redutora) para 
fracionamento por eletroforese. Uma vez fracionadas, as proteínas foram transferidas para membranas de 
nitrocelulose, que foram então incubadas com uma solução de anticorpos anti-VEGF e reveladas em filmes por 
quimiluminescência (tempo de exposição: 3 ou 5 seg) que foram documentados. As bandas que apresentaram 
tamanhos correspondentes àqueles preditos para as isoformas estão indicadas com setas. Passagens dos clones: 
em A: P 22 (12 passagens em suspensão); em B: P30 (20 passagens em suspensão). Padrão de massa 
molecular: BenchMarkTM Pre-Stained Protein Ladder (A) ou Prestained Protein Ladder, Broad Range (B). 
kDa: quilodaltons. 
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4.8  Purificação das isoformas rhVEGFs por cromatografia de afinidade a 

heparina (rhVEGF165 e rhVEGF165b) e a níquel (rhVEGF121) 

4.8.1 Padronização da purificação: concentração dos meios 

condicionados e carregamento das colunas com uso de bomba 

peristáltica 

Visando alcançar maior massa e pureza das proteínas de interesse, optou-se pela 

concentração dos meios de cultura condicionados, seguida de cromatografia de afinidade. Assim, 

300 mL de meios condicionados por 48 h pelos clones celulares A1, B2 e D3 foram 

individualmente concentrados por centrifugação em colunas contendo filtros de celulose com 

limite nominal de massa molecular de 10.000 Da, gerando retentados que variaram de 2,5 a 1,5 

mL, resultando em uma taxa de concentração que variou de 120 a 200 x. O volume dessas 

soluções foi normalizado para 3 mL pela adição de tampão de equilíbrio apropriado e, em 

seguida, as soluções de proteínas concentradas foram aplicadas em colunas cromatográficas (1 

mL) de afinidade por heparina, no caso das proteínas rhVEGF165 e rhVEGF165b, ou níquel, no 

caso da proteína rhVEGF121. 

4.8.1.1 rhVEGF165 e rhVEGF165b 

Colunas diferentes foram utilizadas na purificação de cada uma das isoformas rhVEGF165 

e rhVEGF165b. Depois das colunas serem equilibradas e seguindo a aplicação das amostras de 

proteínas, três tampões de eluição contendo a mesma concentração de fosfato de sódio (20 mM) e 

concentrações crescentes de NaCl (300 mM, 650 mM e 1 M) foram utilizados em sequência 

(stepwise) para a eluição das proteínas de interesse. Depois da coleta das frações de permeado e 
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lavado, dado que o volume de entrada de cada tampão foi de 3 mL, os eluatos foram coletados 

em frações de 3 mL e divididas em duas alíquotas de 1,5 mL cada, totalizando seis frações 

determinadas 300 mM’, 300 mM’’, 650 mM’, 650 mM’’, 1 M’ e 1 M’’. As amostras foram então 

aplicadas em geis SDS-PAGE 12% e submetidas a fracionamento eletroforético, em condições 

não redutoras, seguido de coloração por nitrato de prata. Experimentos de Western blot, feitos sob 

as mesmas condições até o momento do fracionamento, permitiram verificar se as proteínas 

purificadas correspondiam especificamente às isoformas de interesse. Os padrões de bandas dos 

eluatos foram comparados àqueles do meio condicionado e das frações permeada e de lavagem. 

Inicialmente foram feitos três processos (1º, 2º e 3º) completos de purificação, que apresentaram 

padrões de bandas semelhantes quando analisados por Western blot e coloração nitrato de prata. 

A Figura 4.16 mostra os resultados obtidos para amostras do 2º processo de purificação realizado. 
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Figura 4.16. Análise do grau de purificação das isoformas rhVEGF

165
 e rhVEGF

165
b 

através de cromatografia de afinidade a heparina. 
O meio condicionado pelos clones celulares A1 e B2 por 48 h foram coletados e concentrados em filtros de celulose 
Centricon

®
 Plus-70 com limite de massa molecular de 10.000 Da. Os retentados tiveram os volumes ajustados para 3 

mL em tampão de equilíbrio e foram aplicados em colunas cromatográficas de afinidade a heparina HiTrap
TM

 
Heparin HP equilibradas com tampão de equilíbrio. O tampão de lavagem foi aplicado e o permeado foi coletado, 
seguido da coleta do lavado. Em seguida os tampões de eluição com diferentes forças iônicas foram aplicados e os 
eluatos (300 mM’, 300 mM’’, 650 mM’, 650 mM’’, 1 M’ e 1 M’’ – NaCl) foram coletados. Para avaliação da 
eficiência do método cromatográfico de purificação, as amostras foram submetidas a fracionamento em geis SDS-
PAGE 12% (condição não redutora) que foram então corados com nitrato de prata (paineis superiores) ou tiveram as 
proteínas transferidas para membranas de nitrocelulose para experimentos de Western blot (paineis inferiores), sendo 
então documentados. As bandas que apresentaram tamanhos correspondentes àqueles preditos para as isoformas 
estão indicadas com setas. As imagens mostradas nesta figura são referentes ao 2º processo de purificação. Padrão de 
massa molecular: BenchMark

TM
 Pre-Stained Protein Ladder. kDa: quilodaltons.  

 
 

É possível observar que o processo de purificação cromatográfico baseado nas afinidades 

das proteínas por heparina foi eficiente para a purificação em pequena escala. Na canaleta 

correspondente ao meio condicionado, a coloração dos geis por nitrato de prata indicou que 

diversas proteínas estavam presentes no sobrenadante do meio condicionado pelas culturas das 

células superprodutoras (Figura 4.16). Os experimentos de Western blot evidenciaram que as 
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bandas de tamanhos de aproximadamente 40 kDa eram correspondentes aos dímeros das 

isoformas de rhVEGF. Somente no caso do gel referente à isoforma rhVEGF165 foram 

identificadas bandas inespecíficas de intensidade fraca. As amostras de permeado mostraram as 

proteínas que não se ligaram à coluna, onde somente uma quantidade desprezível da isoforma 

rhVEGF165 foi detectada (no experimento de Western blot, provavelmente devido a um artefato 

de preparação causado pela contaminação do poço – ou fração – do permeado pela amostra de 

meio condicionado). As canaletas referentes à fração de lavagem e eluato 300 mM’ não 

indicaram bandas para nenhum dos experimentos. Para as duas isoformas, foi possível detectar 

bandas específicas e de tamanho esperado para os dímeros, no eluato 300 mM’’, principalmente 

para rhVEGF165b. Para ambas proteínas de interesse, os eluatos 650 mM’ e 650 mM’’ 

apresentaram as maiores quantidades de proteína, analisando-se de forma empírica o padrão de 

bandas dos geis. Algumas bandas inespecíficas e de baixa intensidade também foram 

imunorreativas. 

No caso de rhVEGF165 também foram detectadas duas bandas mais fracas presentes nesse 

eluato 300 mM’’. Ainda, bandas de alta densidade podem ser observadas para as duas frações 

eluídas com 1 M de NaCl. O gel corado com prata evidenciou de forma mais clara a presença de 

duas bandas próximas à altura equivalente a 40 kDa, indicando que diferentes formas da proteína 

(glicoformas ou formas não totalmente processadas) foram purificadas. Já para rhVEGF165b, 

somente a fração 1 M’ apresentou pequenas quantidades dessa isoforma. 
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4.8.1.1.1 Concentração das isoformas rhVEGFs nos eluatos e 

massa total das proteínas 

 Com o objetivo de detectar as concentrações de cada uma das isoformas nos eluatos, foi 

utilizado um kit comercial para ensaio imunoenzimático colorimétrico (Quantikine® ELISA 

Human VEGF Immunoassay). Uma vez que os experimentos para verificar a eficiência da 

purificação das proteínas indicou que haviam grandes quantidades das mesmas nos eluatos, as 

amostras foram diluídas em PBSA de 10.000 a 1.000.000 vezes para somente então serem 

quantificadas. Uma curva-padrão foi utilizada para cada um dos experimentos de quantificação 

(Figura 4.17). 

 

 

Figura 4.17 Modelo de curva-padrão para ensaios enzimáticos de quantificação das 
rhVEGFs purificadas. 
Uma curva-padrão foi estabelecida para cada um dos ensaios imunoenzimáticos realizados para determinar a 
concentração das isoformas rhVEGFs. Todos os reagente necessários, incluindo uma solução padrão de VEGF de 
concentração conhecida, foram fornecidos no kit Quantikine® ELISA Human VEGF Immunoassay. A leitura de 
absorbância dos pontos da curva-padrão foi feita em comprimento de onda de 450 ηm, sendo em seguida subtraída 
da leitura de densidade óptica feita a 570 ηm para correção de imperfeições na placa e aumento da precisão do teste. 
Os dados de absorbância corrigidos, juntamente com valores conhecidos de concentrações de VEGF, foram plotados 
para construção da curva-padrão. A equação da reta (y = ax + b) e o coeficiente de determinação (R2) estão 
discriminados na figura. 



139 
 

 

 Todas as curvas-padrão geradas tiveram um coeficiente de determinação (R2) próximo de 

1, indicando que as linhas de regressão representavam os dados de forma fiel. Assim, as curvas-

padrão eram confiáveis para a determinação das concentrações dos rhVEGFs nas amostras 

através da medida da absorbância (leitura a 450 ηm e correção em 540 ηm) de cada ponto ao final 

dos experimentos. 

 Com base nos experimentos de Western blot e coloração com nitrato de prata, eluatos dos 

2º e 3º processos de purificação foram selecionados para a quantificação das isoformas.  

Os processos e eluatos foram escolhidos pelos padrões de bandas mais correspondentes 

aos esperados para as proteínas de interesse e pelas bandas mais intensas, respectivamente. A 

Tabela 4.4 mostra as concentrações das isoformas nos eluatos, sendo possível notar que houve 

grande variação nas concentrações das proteínas entre eluatos diferentes. A medida da 

concentração das isoformas no meio condicionado será realizada em breve e é essencial para 

inferir o rendimento do processo de purificação. 

 

Tabela 4.4 Concentração das isoformas rhVEGFs nos eluatos dos processos de purificação. 

Processo de Purificação Isoforma Eluato [rhVEGF] ηg/μL 
2º rhVEGF165 300 mM’’ 11,59 
  650 mM’ 88,72 
  650 mM’’ 46,31 
 rhVEGF165b 300 mM’’ 25,55 
  650 mM' 110,97 

3º rhVEGF165 300 mM’’ 77,56 
  650 mM’ 67,23 
 rhVEGF165b 300 mM’’ 50,90 
  650 mM’ 18,76 
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 Amostras desses eluatos foram utilizadas para os ensaios de atividade biológica e análises 

estruturais descritos nas sessões adiante. 

Com a finalidade de avaliar a estabilidade das proteínas purificadas, as amostras foram 

mantidas nos tampões originalmente utilizados nas eluições do 2º processo cromatográfico de 

purificação a 4 ºC por três meses, sendo então submetidas a análise por Western blot (Figura 

4.18). Os resultados obtidos evidenciam que as isoformas apresentam relativa estabilidade nas 

condições em que foram mantidas. Para a isoforma rhVEGF165, a altura das bandas a ela 

correspondentes permaneceu praticamente inalterado para as amostras dos eluatos 650 mM’’, 1 

M’ e 1 M’’, o que não ocorreu para as demais frações, incluindo a amostra de meio condicionado. 

Já no caso de rhVEGF165b, o padrão de bandas permaneceu praticamente inalterado quando 

comparado com aquele observado no experimento de Western blot feito em seguida à purificação 

(resultados deste experimento apresentados na Figura 4.16), exceto no caso da amostra de meio 

condicionado. 
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Figura 4.18. Análise de estabilidade das isoformas rhVEGF

165
 e rhVEGF

165
b purificadas no 

tampão de eluição. 
As frações obtidas na purificação das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b e mantidas a 4 ºC foram submetidas a 
análise de estabilidade por Western blot. Para isso, as amostras foram submetidas a fracionamento em geis SDS-
PAGE 12% (condição não redutora) que tiveram as proteínas transferidas para membranas de nitrocelulose em 
experimentos de Western blot, sendo então documentados. As bandas que apresentaram massas correspondentes às 
preditas para as isoformas estão indicadas com setas. As imagens mostradas nesta figura são referentes ao 2º 
processo de purificação. Padrão de massa molecular: Prestained Protein Ladder, Broad Range. kDa: quilodaltons. 

 

4.8.1.2 rhVEGF121 

Uma coluna de 1 mL empacotada com resina contendo íons Ni2+ foi utilizada na 

purificação da isoforma rhVEGF121. A coluna foi equilibrada e a amostra de meio condicionado 

concentrado foi aplicada a ela, seguida pelos três tampões de eluição contendo concentrações 

crescentes de imidazol (10 mM, 25 mM e 100 mM), em sequência (stepwise). Depois da coleta 

da fração de permeado e lavado, os eluatos foram coletados em frações de 3 mL (10 mM, 25 mM 

e 100 mM de imidazol). As amostras foram então aplicadas em geis SDS-PAGE 12% e 

submetidas a fracionamento eletroforético, em condições não redutoras, seguido de coloração por 

nitrato de prata. Experimentos de Western blot também foram realizados para detectar, 
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especificamente, as isoformas purificadas. Os padrões de bandas dos eluatos foram comparados 

com aqueles do meio condicionado e frações permeada e de lavagem (Figura 4.19).  

 

 
Figura 4.19. Purificação da isoforma rhVEGF

121
 por cromatografia de afinidade a metal. 

O meio condicionado pelo clone D3 por 48 h foi coletado concentrado em um filtro de celulose Centricon® Plus-70 
com limite de massa molecular de 10.000 Da. O retentado teve o volume ajustado e foi aplicado em uma coluna 
cromatográfica de afinidade a metal (Ni2+) equilibrada com tampão de equilíbrio. O tampão de lavagem foi aplicado 
e o permeado foi coletado, seguido da coleta do lavado. Em seguida os tampões de eluição com diferentes 
concentrações de imidazol (10 mM, 25 mM e 100 mM) foram aplicados e os eluatos foram coletados. Para avaliação 
da eficiência do método cromatográfico de purificação, as amostras foram submetidas a fracionamento em geis SDS-
PAGE 12% (condição não redutora) que foram então corados com nitrato de prata ou tiveram as proteínas 
transferidas para membranas de nitrocelulose para experimentos de Western blot, sendo então documentados. As 
bandas que apresentaram massas correspondentes às preditas para as isoformas estão indicadas com setas. Padrão de 
massa molecular: Prestained Protein Ladder, Broad Range. kDa: quilodaltons. 
 

4.8.2 Otimização da purificação em sistema cromatográfico HPLC 

 
Para as isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b, o processo de purificação foi otimizado no 

sistema de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) Äkta Purifier UPC-100 (GE 

Healthcare). Um volume de 100 mL de cada amostra de meio condicionado foi aplicado a 

colunas HiTrapTM Heparin HP (GE Healthcare) de 1 mL e as isoformas foram eluídas através do 

aumento da pressão iônica do tampão de eluição, dado, por sua vez, pelo aumento da 

concentração de NaCl no tampão de eluição. 
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O cromatograma obtido para a purificação da isoforma rhVEGF165 indicou um pico de 

absorbância de luz UV (16,429 mAU) no eluato correspondente a 36,421 mS/cm de condutância 

equivalente a 986 mM NaCl. Um outro pico de menor intensidade (7,603 mAU) foi identificado a 

85,264 mS/cm (1,702 M NaCl). Outros picos aparentes também foram identificados a 53,275 

mS/cm (11,257 mAU, 1,236 M NaCl), a 64,139 mS/cm (8,366 mAU; 1,394 M NaCl). e a 

101,399 mS.cm (3,196 mAU; 1,944 M NaCl). Já para rhVEGF165b, o pico de absorbância de luz 

UV (11,938 mAU) se deu no eluato correspondente a 37,915 mS/cm de condutância, equivalente 

a 1,006 M NaCl. Outros três picos aparentes também foram identificados a 80,611 mS/cm (3,07 

mAU; 1,622 M NaCl), 90,7 mS/cm (2,456 mAU; 1,780 M NaCl) e 98,14 mS/cm (2,035 mAU; 

1,89 M NaCl). Os cromatogramas das purificações das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b são 

apresentados nas Figuras 4.20 e 4.21. 
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Figura 4.20. Otimização da purificação da isoforma rhVEGF165 por cromatografia de 
afinidade a heparina no sistema cromatográfico Äkta Purifier UPC-100. 
O meio condicionado pelo clone celular A1 por 48 h foi coletado e carregado (100 mL) no sistema cromatográfico 
Äkta Purifier UPC-100, ao qual foi conectada uma coluna cromatográfica de afinidade a heparina HiTrap

TM
 Heparin 

HP. A amostra foi injetada depois de a coluna ser equilibrada, seguido da lavagem. Em seguida, a eluição se deu pelo 
aumento em gradiente da das concentrações de NaCl e, consequentemente, da força iônica (A). A ampliação do 
cromatograma na etapa de eluição permite a visualização de um pico principal de absorbância de luz UV (fração 
D1), bem como um segundo pico a uma maior força iônica e alguns picos aparentes (frações D1, D2 e D3) (B). 
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Figura 4.21. Otimização da purificação da isoforma rhVEGF165b por cromatografia de 
afinidade a heparina no sistema cromatográfico Äkta Purifier UPC-100. 
O meio condicionado pelo clone celular B2 por 48 h foi coletado e carregado (100 mL) no sistema cromatográfico 
Äkta Purifier UPC-100, ao qual foi conectado uma coluna cromatográfica de afinidade a heparina HiTrapTM Heparin 
HP. A amostra foi injetada depois de a coluna ser equilibrada, seguido da lavagem. Em seguida, a eluição se deu pelo 
aumento em gradiente da das concentrações de NaCl e, consequentemente, da força iônica (A). A ampliação do 
cromatograma na etapa de eluição permite a visualização de um pico principal de absorbância de luz UV (fração C8), 
bem como um segundo pico a uma maior força iônica e dois picos aparentes (frações C9 e C10) (B). Houve um pico 
de absorbância de luz UV ao final na injeção da amostra, o que aumentou a escala representada no eixo y quando 
comparado com o cromatograma da purificação da isoforma rhVEGF165, causando a impressão de haver 
consideravelmente menos quantidade de rhVEGF165b nos eluatos do que rhVEGF165 (A – Figuras 4.20 e 4.21). A 
ampliação da imagem do cromatograma mostrou que a diferença não foi tão contrastante (B – Figuras 4.20 e 4.21). 
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A análise dos eluatos obtidos através das purificações através de fracionamento em geis de 

poliacrilamida corados com Coomassie Brilliant Blue ou por Western blot confirmaram a 

presença das bandas nos tamanhos esperados. Os eluatos para os quais foram identificadas as 

bandas nos geis corresponderam às frações que evidenciaram os maiores picos de absorbância de 

luz UV nos cromatogramas (Figura 4.22). 

 

 
 
Figura 4.22. Análise do grau de purificação das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b 
através de cromatografia de afinidade a heparina no sistema de HPLC. 
Os eluatos obtidos nas purificações das isoformas através do sistema de HPLC foram aplicados em geis de 
poliacrilamida submetidas a fracionamento em geis SDS-PAGE 12% (condição não desnaturante) que foram então 
corados com Coomassie Brilliant Blue ou tiveram as proteínas transferidas para membranas de nitrocelulose para 
experimentos de Western blot, sendo então documentados. Amostras dos permeados das purificações também foram 
aplicadas. Amostras das proteínas purificadas no 2º processo de purificação foram aplicadas na canaleta 1 de cada 
gel (rhVEGF165 Purif. e rhVEGF165b Purif.). As bandas que apresentaram tamanhos correspondentes aos preditos 
para as isoformas estão indicadas com setas. Padrão de massa molecular: BenchMarkTM Pre-Stained Protein 
Ladder. kDa: quilodaltons. 
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 As amostras dos eluatos em que as bandas mais intensas foram identificadas (C12 ou D1 

para rhVEGF165 e C8 para rhVEGF165b) serão submetidas a digestão tríptica e análise por 

espectrometria de massas do tipo MALDI-TOF. Os perfis cromatográficos gerados serão 

comparados com aqueles de bancos de dados, o que permitirá mais uma análise sobre a 

identidade das proteínas de interesse. As análises por dicroísmo circular e eletroforese capilar 

necessitam de otimização - que está em andamento - para geração de resultados conclusivos. 

4.9  Ensaios para análise da atividade angiogênica de rhVEGFs 

4.9.1 Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) 

 Na abordagem in ovo do ensaio da membrana corioalantoide, ovos de galinha fertilizados 

foram mantidos em incubadora com temperatura e humidade adequadas a partir do dia 

embrionário E0. Em E3 todo o conteúdo dos ovos foi transferido para barcas de pesagem médias 

e retornado para as mesmas condições de incubação por dez dias. Em E13 500 ηg das proteínas 

purificadas foram aplicados (cada proteína individualmente ou em conjunto) sobre pequenos 

pedaços (9 mm2) quadrangulares de trama de PGA/5% PLLA, que foram então colocados sobre 

vasos sanguíneos da membrana corioalantoide desenvolvida. Um ponto contendo PBS foi usado 

como controle negativo. As regiões da membrana corioalantoide foram fixadas com formaldeído 

após 72 h de indução e as tramas foram coletadas e documentadas (E16). O tratamento com a 

isoforma rhVEGF165 levou a um crescimento de vasos sanguíneos de diferentes calibres de forma 

mais acentuada que o controle negativo, o que é evidenciado na Figura 4.23 (C). Quanto à 

isoforma rhVEGF165b, não foi possível verificar uma diferença na densidade de vasos quando 

comparado com o controle. 
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Figura 4.23 Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) em embriões de galinha para 
avaliação in vivo da atividade das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b purificadas. 
Embriões de galinha (Gallus gallus domesticus) foram mantidos em incubadoras próprias para ovos de aves do dia 
da postura (E0) até o dia E3 (A), quando foram transferidos para barcas de pesagem médias e incubados nessa 
condição até o término dos experimentos. No dia E13, as isoformas purificadas (ou PBS – controle negativo) foram 
aplicadas sobre pedaços de trama de PGA/5% PLLA, que foram então colocadas sobre vasos sanguíneos da 
membrana corioalantoide desenvolvida. Um mesmo embrião recebeu mais de uma trama, contendo solução salina 
(PBS - controle negativo), 500 ηg rhVEGF165, 500 ηg rhVEGF165b ou mesmo 500 ηg de ambos (B). As setas 
apontam os pedaços de trama de PGA/5% PLLA contendo o controle negativo ou os fatores. Após 72 h (E16), as 
regiões da membrana corioalantoide onde foram colocados os pedaços de trama foram fixados com 37% 
formaldeído, coletados e a porção interna da membrana foi documentada sob estereomicroscópio (C). Em C são 
mostrados pontos coletados de dois ovos que foram induzidos e permaneceram viáveis até E16. Neste experimento 
não foi realizada a indução de um ponto contendo 500 ηg de ambas as isoformas. 
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A Figura 4.24 mostra uma repetição desse experimento, na qual foi estudada, também, a 

combinação de 500 ηg de cada um dos dois fatores. Três embriões sobreviveram, contudo 

somente até o dia E15 e, dessa forma, o tempo de indução foi de 48 h. Em todos os casos, os 

pontos induzidos com a isoforma rhVEGF165 apresentaram maior densidade de vasos sanguíneos 

de pequeno calibre, quando comparado com o controle contendo PBS. Os pontos induzidos com 

rhVEGF165b também aparentaram conter mais vasos do que o controle (principalmente ovos #36 

e #38). Já para os pontos em que a indução foi feita com ambos os fatores, a densidade de vasos 

sanguíneos foi semelhante àquela dos pontos induzidos somente com rhVEGF165. 
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Figura 4.24. Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) em embriões de galinha 
para avaliação in vivo do efeito da ação combinada de rhVEGF165 e rhVEGF165b 
purificadas. 
O experimento foi repetido sob as mesmas condições detalhadas para o experimento da Figura 4.23, agora 
adicionando também um ponto contendo 500 ηg de ambas as isoformas. As amostras deste experimento foram 
coletadas após 48 h de indução pois foi constatado que os embriões não estavam vivos em E15. 
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O ensaio também foi repetido em um modelo de embriões de codorna transgênica 

Tie1:H2B-eYFP, que expressam eYFP (enhanced Yellow Fluorescent Protein) no núcleo de 

células endoteliais, empregando-se a abordagem in ovo. Os ovos de codorna foram mantidos em 

incubadoras próprias para ovos de aves do dia E0 ao E3, quando uma janela foi aberta na região 

lateral da casca dos ovos, expondo o embrião e a membrana corioalantoide em desenvolvimento. 

Depois de 48 h (E7) foi feita a aplicação dos pedaços de tramas de PGA/5% PLLA contendo PBS 

(controle negativo) ou as isoformas purificadas (500 ηg rhVEGF165 ou 500 ηg rhVEGF165b). 

Devido ao pequeno tamanho dos ovos, somente um ponto experimental (ou controle) pôde ser 

testado por embrião. A indução se deu por 72 h, até E10, quando as regiões induzidas foram 

fixadas com formaldeído 37% e analisadas sob um estereomicroscópio acoplado a um sistema de 

detecção de fluorescência (Figura 4.25). 

Somente três embriões sobreviveram até o momento da coleta dos pontos, sendo que o 

embrião que recebeu a isoforma rhVEGF165b não era transgênico e, portanto, a fluorescência das 

células endoteliais não pôde ser avaliada. Ao se comparar a densidade de vasos presentes na 

região da trama contendo a isoforma rhVEGF165, não foi possível verificar uma diferença da 

mesma com relação ao embrião controle exposto a PBS. 
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Figura 4.25. Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) em embriões de codorna 
transgênicos (Tie1:H2B-eYFP) para avaliação in vivo da atividade das isoformas 
rhVEGF165 e rhVEGF165b purificadas. 
Embriões de codorna (Coturnix sp.) transgênicos expressando eYFP no núcleo de células endoteliais (Tie1:H2B-
eYFP) foram mantidos em incubadoras próprias para ovos de aves do dia da postura (E0) até o dia E3, quando uma 
janela foi aberta na região lateral dos ovos, de forma a expor o embrião e a membrana corioalantoide. Em E7 foi feita 
a aplicação dos pedaços de tramas de PGA/5% PLLA contendo PBS (controle negativo) ou as isoformas purificadas 
(500 ηg rhVEGF165 ou 500 ηg rhVEGF165b). Somente um ponto experimental, ou controle, foi aplicado por embrião. 
Depois de 72 h (E10) as regiões foram fixadas e analisadas sob um estereomicroscópio acoplado a um sistema de 
detecção de fluorescência. Três diferentes aumentos são mostrados. 
 

4.9.2 AngioPhaseTM Kit  

 Em uma segunda abordagem para avaliação da atividade biológica das isoformas, foi 

utilizado o kit comercial AngioPhaseTM Kit, responsivo a moléculas estimuladoras e inibidoras de 
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angiogênese. Todos os reagentes (incluindo as células), menos as soluções de lavagem, bloqueio 

e fixação do procedimento de fixação, foram fornecidos no kit. No dia 1, uma cultura mista de 

células HUVEC e células de suporte foi plaqueada em um placa de 24 poços e mantida sob 

condições padrão de cultura, com todos os poços da placa recebendo o mesmo meio de cultura. 

No dia 2 o meio de cultura foi trocado e as células foram induzidas independentemente com cada 

proteína de interesse, nas concentrações de 2, 10 e 50 ηg/mL. Os pontos de controle positivo (2 

ηg/mL VEGF), negativo (20 μM suramin) e aquele contendo somente o meio de cultura “base” 

também foram analisados. Os meios de cultura foram trocados a cada dois dias, mantendo-se 

sempre a mesma condição para cada ponto, até o dia 14. Nesse dia as culturas foram 

documentadas e, logo em seguida, lavadas e fixadas e marcadas para CD31 (PECAM-1). O 

procedimento de marcação das células/túbulos por CD31 (substrato insolúvel BCIP/NBT) e o 

procedimento opcional de ELISA (substrato solúvel p-NPP) foram realizados. Os resultados 

representam as médias de pontos em duplicata (10 ηg/mL e 50 ηg/mL rhVEGF165b; 50 ηg/mL 

rhVEGF165) ou triplicata (todos os controles; 2 ηg/mL rhVEGF165b; 2 ηg/mL e 10 ηg/mL 

rhVEGF165). 

 A Figura 4.26 mostra os registros de microscopia de contraste de fase de regiões 

representativas dos pontos das células ainda em cultura, no dia 14. É possível visualizar, para 

todos os pontos, estruturas tubulares que se comunicam e ramificam, formando uma rede de 

microvasos que seriam formados pelas células HUVEC. Abaixo desses microvasos estão células 

de suporte, alongadas, dispostas lado a lado e com um padrão mais organizado do que as 

estruturas tubulares ramificadas acima delas. Contudo, não é possível distinguir, claramente, a 

diferença da densidade da rede capilar entre os pontos controle e induzidos com as isoformas.  
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Figura 4.26. AngioPhaseTM Kit: cultura celular para avaliação in vitro da atividade das 
isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b purificadas. 
Todas as orientações do fabricante foram seguidas para realização do experimento com o AngioPhaseTM Kit. No dia 
um, a cultura mista de células endoteliais derivadas de veia do cordão umbilical humano (HUVEC) e células de 
suporte foram descongeladas, plaqueadas uniformemente sobre uma placa de cultura de 24 poços e sempre mantidas 
sob condições convencionais de cultura. O tratamento com as proteínas de interesse (2, 10 e 50 ηg/mL) e controles 
(positivo, negativo e somente meio de cultura) teve início no dia dois e término no dia 14. Os meios de cultura foram 
trocados a cada dois dias. As imagens são de campos representativos de cada ponto experimental ou controle no dia 
14. Imagens em contraste de fase obtidas através de um microscópio invertido. Controle positivo: 2 ηg/mL VEGF. 
Controle negativo: 20 μM suramin. Meio controle: somente meio de cultura. Replicatas dos pontos: proteínas de 
interesse – duplicata ou triplicata; controles: triplicata. 
 

A marcação para células CD31+ (endoteliais) das culturas ressaltou a presença de células 

endoteliais em cada um dos pontos experimentais e controle. A Figura 4.27 apresenta a 

documentação, por imagem em estereomicroscópio, das culturas marcadas, reveladas e fixadas. 
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Para as duas isoformas, todas as concentrações de tratamento resultaram em marcação para CD31 

em maior extensão e de forma mais intensa do que o controle negativo ou na presença de somente 

meio de cultura. No caso de rhVEGF165, os pontos tratados com a concentração de 10 ηg/mL 

apresentaram a marcação mais positiva, seguidos daqueles mantidos com a concentração de 50 

ηg/mL. O tratamento com 2 ηg/mL resultou em marcação semelhante àquela do controle 

positivo. Para a isoforma rhVEGF165b, as marcações foram menos intensas do que aquelas dos 

pontos tratados com a isoforma rhVEGF165, para as mesmas concentrações. A marcação dos 

pontos tratados com 2 ηg/mL também ficou semelhante ao do controle positivo. 
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Figura 4.27. AngioPhaseTM Kit: marcação para CD31 da cultura celular para avaliação in 
vitro da atividade das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b purificadas. 
Todas as orientações do fabricante foram seguidas para realização do experimento com o AngioPhaseTM Kit. As 
mesmas etapas descritas na Figura 4.27 foram seguidas até o dia 14. Depois de documentadas em cultura, as células 
foram lavadas, fixadas e bloqueadas antes da marcação com anticorpo 1ário anti-CD31, anticorpo 2ário e revelação 
(substrato insolúvel BCIP/NBT). Depois da revelação, a coloração foi permanentemente fixada. As regiões escuras 
nas foto a presença de vasos sanguíneos CD31+. As imagens são de campos representativos de cada ponto 
experimental ou controle. Imagens obtidas através de um estereomicroscópio. Controle positivo: 2 ηg/mL VEGF. 
Controle negativo: 20 μM suramin. Meio controle: somente meio de cultura Replicatas dos pontos: proteínas de 
interesse – duplicata ou triplicata; controles: triplicata. 
  

O ensaio de ELISA para detecção do substrato solúvel p-nitrofenol fosfato (p-NPP, p-

NitroPhenol Phosphate), indicador indireto da concentração de CD31, foi realizado após a 

marcação das células com o anticorpo anti-CD31. A quantificação da presença p-NPP se deu pela 

medida de absorbância no comprimento de onda de 405 ηm. O teste de variância one-way 
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ANOVA foi empregado, sendo que a análise foi feita no programa GraphPad Prism versão 4.0. 

Os resultados apresentados na Figura 4.28 evidenciam não haver diferença entre o controle 

positivo e o tratamento com 2, 10 e 50 ηg/mL rhVEGF165 ou com 2 ηg/mL rhVEGF165b. O único 

tratamento que mostrou uma diferença estatística, quando comparado com o controle, e entre 

todas as concentrações de ambas as isoformas, foi o de 10 ηg/mL rhVEGF165. Todos os pontos 

apresentaram diferença estatística (p ≤ 0,001) em relação ao controle negativo. 
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Figura 4.28. AngioPhaseTM Kit: ensaio de ELISA para detecção de CD31 através da medida 
do substrato solúvel p-NPP. 
O ensaio de ELISA foi realizado depois da etapa de marcação de CD31 com os anticorpos primário e secundário e 
antes da revelação/fixação permanente (Figura 4.27), seguindo todas as orientações do fabricante. A quantificação de 
CD31 é dada através da absorbância (λ = 405 ηm) do substrato solúvel p-NPP. A: controles VS rhVEGF165; B: 
controles VS rhVEGF165b; C: rhVEGF165 VS rhVEGF165b. Controle positivo: 2 ηg/mL VEGF. Controle negativo: 
20 μM suramin. Meio controle: somente meio de cultura. rhVEGF165 e rhVEGF165b: duplicata ou triplicata; 
controles: triplicata. *, p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01; ***, p ≤ 0,001. Análise estatística: One-way ANOVA; GraphPad 
Prism versão 4.0. 
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4.10 Avaliação dos efeitos de rhVEGFs sobre a cultura de unidades 

organoides e a formação de intestino curto engenheirado (TESI) murino 

 

4.10.1  Culturas de unidades organoides 

 Unidades organoides isoladas de camundongos C57Bl/6 eGFP+ foram misturadas a meio 

de cultura e MatrigelTM, plaqueadas em poços de placas de cultura de seis poços e mantidas em 

cultura 3D por até cinco dias. As unidades organoides formam estruturas esféricas visíveis sob 

luz transmitida e sistema de detecção de fluorescência. Juntamente com as unidades organoides, é 

possível verificar a presença de células e estruturas coisoladas que fazem parte do mesênquima. 

As culturas foram mantidas por até cinco dias, sendo possível notar um crescimento e 

enriquecimento das unidades organoides (Figura 4.29). 

 

.  
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Figura 4.29. Culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides de camundongos 
C57Bl/6 eGFP+. 
Camundongos C57Bl/6 eGFP+ foram eutanasiados e tiveram seus intestinos delgados ressectados. Suas unidades 
organoides foram isoladas, misturadas em meio de cultura e MatrigelTM (ambiente 3D), plaqueadas em poços de 
placa de cultura P6 e observadas sob microscópio invertido com fonte de luz transmitida e luz fluorescente. Em A as 
imagens retratam uma cultura um dia após o plaqueamento. As cabeças de seta nos paineis superiores indicam um 
fragmento de mesênquima coisolado com as unidades organoides. As setas nos paineis inferiores indicam algumas 
das unidades organoides. Aumento: 100x (paineis superiores) e 200x (paineis inferiores). Em B é retratada uma 
cultura de unidades organoides um, três e cinco dias após o plaqueamento. Aumento: 100x. A e B consistiram de 
experimentos distintos. 
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4.10.2  Expressão do RNA de Kdr (Vegfr-2) e Flt-1 (Vegfr-1) em culturas 

de unidades organoides 

 Para a análise de expressão dos genes Kdr (Vegfr-2) e Flt-1 (Vegfr-1), o RNA total das 

culturas de unidades organoides foi isolado e, a partir deste, o cDNA total foi sintetizado e 

submetido a reações de PCR contendo primers específicos para a amplificação dos dois genes, 

além do gene Gapdh, de expressão constitutiva. As amostras foram então submetidas a 

fracionamento em gel de agarose para visualização. 

 Como mostrado na Figura 4.30, o par de primers KDR_F e KDR_R, utilizado em reações 

de PCR contendo como template o cDNA total de vasos sanguíneos toráxicos, jejuno e culturas 

de unidades organoides de camundongos, geraram um amplicon do tamanho esperado para Kdr 

(820 pb). 

 
 
Figura 4.30. Expressão do mRNA de Kdr (Vegfr-2) em amostras de culturas de unidades 
organoides murinas. 
O RNA total de culturas de unidades organoides murinas foi isolado e usado para síntese de cDNA (amostras UO-1, 
-2 e -3). Amostras de vasos sanguíneos toráxicos (VS-1) e jejuno (J-1 e J-2) foram usadas como controle positivo da 
expressão de Kdr. Uma reação de PCR contendo amostra de cDNA de jejuno (J-2) e o par de primers para 
amplificação de Gapdh foi utilizada como controle positivo da reação. As bandas correspondentes aos amplicons 
estão indicadas por setas. PTM: padrão de tamanho molecular DNA Ladder IV (Meridian Life Science® Company). 
pb: pares de base. 
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Não foi possível obter um amplicon do tamanho esperado para Flt-1 (599 pb), mesmo 

sob diferentes condições de reação (Figura 4.31). 

 

Figura 4.31. Tentativa de padronização da reação de PCR para expressão do mRNA de Flt-
1 (Vegfr-1) em amostras de vasos sanguíneos murinos. 
O RNA total de vasos sanguíneos murinos foi isolado e usado para síntese de cDNA (amostras VS-1 e VS-2). As 
amplificações de Gapdh e Kdr foram usadas como controles positivos das reações. Em A foram utilizadas amostras 
VS-2, e as condições das reações foram: 1 – 5% DMSO e pareamento a 53 ºC por 30 seg; 2 – 3% DMSO e 
pareamento a 50 ºC por 30 seg; 3 – 5% DMSO e pareamento a 50 ºC por 30 seg; 4 – 0% DMSO e pareamento a 53 
ºC por 30 seg. Em B foram utilizadas amostras VS-1 e -2, e as condições das reações (todas com 3% DMSO) foram: 
1 – pareamento a 53 ºC por 30 seg; 2 – pareamento a 53 ºC por 30 seg; 3 – pareamento a 50 ºC por 45 seg; 4 – 
pareamento a 50 ºC por 45 seg. Em C foram utilizadas amostras VS-1 e uma enzima polimerase diferente 
(MyTaqTM Red Mix), e as condições das reações (todas com 3% DMSO) foram: 1 – pareamento a 53 ºC por 25 seg; 
2 – pareamento a 53 ºC por 25 seg. As bandas correspondentes aos amplicons estão indicadas por setas. PTM: padrão 
de tamanho molecular DNA Ladder IV (Meridian Life Science® Company). pb: pares de base. 
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4.10.3  Imageamento em tempo real das culturas tridimensionais (3D) de 

unidades organoides tratadas com rhVEGFs 

Culturas 3D de unidades organoides isoladas de camundongos C57Bl/6 eGFP+ foram 

tratadas com meio de cultura (i) suplementado com 10% SFB, (ii) suplementado com 10% SFB + 

100 ηg/mL rhVEGF165, (iii) suplementado com 10% SFB + 100 ηg/mL rhVEGF165b e (iv) não 

suplementado (0% SFB e sem rhVEGFs). A concentração de 100 ηg/mL foi escolhida por já ter 

sido utilizada em trabalhos de diferentes grupos, tendo mostrado ser suficiente para resultar em 

respostas biológicas (Catena et al., 2010; G. Y. Lee, Jung, Kang, & Bang, 2006; S.-B. Lee et al., 

2008). A placa de cultura foi acoplada a um microscópio e mantida em ambiente controlado 

(úmido, a 37 ºC e 5% CO2). Com uso do software Micro-Manager versão 1.4.10 a câmera foi 

programada para tirar fotos de diversas posições pré-determinadas ao longo da cultura, tendo 

também outros parâmetros estabelecidos (intervalo de tempo entre fotos, duração, número de 

planos focais e número de canais). As imagens foram compiladas e concatenadas utilizando-se o 

pacote Fiji (64-bit).Ink. 

Os vídeos encontram-se no CD (mídia) em anexo (Vídeo 4.1). Pela análise dos vídeos, é 

possível notar que células e estruturas que permanecem vivas movimentam-se nos três eixos (x, 

y, z) da cultura tridimensional, passando a deslocar-se em taxia positiva, o que ficou mais 

evidente depois de aproximadamente 50 h de imageamento, agregando-se para formar estruturas 

maiores. Contudo, não parece haver diferença entre as culturas mantidas em meio de cultura 

somente na presença de SFB e na presença dos fatores rhVEGF165 ou rhVEGF165b. As culturas 

mantidas em meio sem SFB mostraram queda na viabilidade, de forma que poucas células 

mostraram indícios de movimentação nos momentos finais de registro da cultura. 
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4.10.4  Formação de TESIs 

As unidades organoides foram isoladas de camundongos C57Bl/6, misturadas a meio de 

cultura e semeadas sobre arcabouços de trama de PGA/PLLA contendo, separadamente, PBS 

(controle negativo), 5 μg rhVEGF165, 5 μg rhVEGF165b ou uma combinação de 5 μg de cada 

isoforma. Os complexos foram implantados no omento de animais imunocomprometidos, 

explantados após 14 dias e então documentados, tendo seu peso e tamanho avaliados. Não foi 

possível obter TESIs implantados por 28 dias (os animais morreram ou não houve formação de 

TESI). O tamanho dos TESIs formados variaram longitudinalmente de 4 mm (rhVEGF165b) a 5,5 

mm (rhVEGF165 + rhVEGF165b), e transversalmente de 3,5 mm (PBS) e 5,3 (rhVEGF165). A 

média das massas foi 35,75 mg, sendo o TESI de menor massa aquele tratado com rhVEGF165b 

(20 mg), e o de maior massa foi aquele tratado com rhVEGF165 (56 mg) (Figura 4.32). 
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Figura 4.32. Efeito das isoformas rhVEGFs sobre o tamanho e a massa de TESI murino 
implantado por 14 dias. 
Camundongos C57Bl/6 foram eutanasiados e tiveram seus intestinos delgados ressectados. Suas unidades organoides 
foram isoladas, misturadas em meio de cultura e semeadas sobre arcabouços de trama de ácido poliglicólico com 5% 
de ácido poli-L-láctico (PGA/PLLA). Os arcabouços haviam sido previamente tratados com uma de quatro 
condições: PBS, 5 μg rhVEGF165, 5 μg rhVEGF165b e 5 μg rhVEGF165 + 5 μg rhVEGF165b. Os complexos unidades 
organoides + arcabouços foram individualmente implantados no omento de camundongos receptores NOD/SCID e 
os TESIs explantados depois de 14 dias. Em A os tecidos engenheirados crescidos sob cada uma das condições são 
mostrados lado-a-lado, colocados na mesma posição. Aumento: 8x (estereomicroscópio). Em B, o gráfico tem 
plotadas as massas de cada um dos TESIs explantados.  

 

Os explantes foram fixados e emblocados para serem seccionados. Lâminas de vidro 

contendo as secções foram submetidas a protocolo de imunofluorescência para marcação de E-

caderina e Ki-67. Os núcleos foram marcados com DAPI. 

Como mostrado na Figura 4.33, de forma geral, os TESIs tratados com as isoformas 

rhVEGFs apresentaram um maior número de células marcadas para E-caderina e Ki-67 quando 
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comparados com o controle contendo somente PBS. Ainda, conjuntos de células organizadas 

indicando uma morfologia tipicamente epitelial evidenciaram marcação tanto de E-caderina 

quanto Ki-67, o que ficou mais evidente no aumento de 200x (para E-caderina: grupo tratado 

com PBS, para Ki-67: grupo tratado com 5 μg rhVEGF165b). 
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Figura 4.33. Efeito das isoformas rhVEGFs sobre a expressão de E-Caderina e Ki-67 em 
TESIs murinos. 
Camundongos C57Bl/6 foram eutanasiados e tiveram seus intestinos delgados ressectados. Suas unidades 
organoides foram isoladas, misturadas em meio de cultura e semeadas sobre arcabouços de trama de ácido 
poliglicólico com 5% de ácido poli-L-láctico (PGA/PLLA). Os arcabouços haviam sido previamente tratados 
com uma de quatro condições: PBS, 5 μg rhVEGF165, 5 μg rhVEGF165b e 5 μg rhVEGF165 + 5 μg 
rhVEGF165b. Os complexos unidades organoides + arcabouços foram individualmente implantados no omento 
de camundongos imunocomprometidos e os TESIs explantados depois de 14 dias. Os TESIs foram fixados, 
emblocados e seccionados para posterior marcação com anticorpos anti-E-caderina (A) ou anti-Ki-67 (B). O 
núcleo das células está marcado com DAPI. Controle negativo: lâminas não marcadas com anticorpo primário. 
Aumento: 100x e 200x. 
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4.11 Avaliação dos efeitos de hipóxia sobre a formação de intestino 

curto engenheirado (TESI) murino  

 Camundongos C57Bl/6 foram submetidos a hipóxia sistêmica (pO2 (ambiente) = 6%) por 

6 h tiveram suas unidades organoides isoladas, semeadas sobre arcabouços de trama de 

PGA/PLLA e implantadas no omento de camundongos NOD/SCID para a formação de TESIs 

(TESIs hipóxicos), como no protocolo já descrito. Um animal normóxico também teve suas 

unidades organoides isoladas e implantadas para formação de um TESI controle (TESI 

normóxico). Os TESIs foram explantados depois de 28 dias, documentados e tiveram tamanho e 

peso medidos.  

O TESI normóxico apresentou massa de 34 mg e medidas de tamanho de 4,5 mm 

longitudinalmente e 5 mm transversalmente. Já os TESIs hipóxicos apresentaram massa média de 

47 mg (menor massa: 35 mg; maior massa: 64 mg) e medidas de tamanho variando de 5 mm a 

6,8 mm longitudinalmente e 4,9 mm a 5,3 mm transversalmente (Figura 4.34).  
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Figura 4.34. Efeito de hipóxia sobre o tamanho e a massa de TESIs murinos implantados 
por 28 dias. 
Camundongos C57Bl/6 submetidos a hipóxia sistêmica (pO2 (ambiente) = 6% ) por 6 h e um camundongo 
controle normóxico foram eutanasiados e tiveram seus intestinos delgados ressectados. Suas unidades 
organoides foram isoladas, misturadas em meio de cultura e semeadas sobre arcabouços de trama de ácido 
poliglicólico contendo 5% de ácido poli-L-láctico (PGA/PLLA). Os complexos unidades organoides + 
arcabouços foram individualmente implantados no omento de camundongos receptores NOD/SCID e os TESIs 
explantados depois de 28 dias. Em A os tecidos engenheirados crescidos sob as duas condições são mostrados 
lado-a-lado, colocados na mesma posição. Aumento: 8x (estereomicroscópio). Em B, o gráfico tem plotadas as 
massas do TESI oriundo de unidades organoides em normóxia e a média das massas dos TESIs oriundos de 
unidades organoides em hipóxia. Barra: desvio padrão da média. 
 
 
 
 



174 
 

 

4.12 Produção das isoformas recombinantes humana e murina de R-

Espondina 1 

 As sequências codificadoras das isoformas humana e murina recombinantes de R-

Espondina 1 foram adquiridas da empresa GenScript USA Inc., fornecidas como construções do 

vetor pUC57. Bactérias E. coli foram independentemente transformadas e quantidades suficientes 

de DNA plasmidial foram obtidas a partir dos clones bacterianos gerados. As construções 

pUC57-rhR-Espondina1 e pUC57-rmR-Espondina1 foram então submetidas a reações de 

digestão simples com a enzima EcoRV e a duplas digestões com as enzimas EcoRI e NotI. As 

amostras digeridas foram fracionadas em geis de agarose para verificação dos tamanhos dos 

insertos e isolamento das bandas correspondentes a cada uma das sequências codificadoras das 

proteínas. 

A Figura 4.35 mostra o resultado dos fracionamentos eletroforéticos. A digestão das 

construções com a enzima EcoRV gerou um padrão de bandas muito semelhante àquele das 

construções não digeridas, o que era esperado, confirmando que o sítio para essa enzima havia 

sido perdido no momento da clonagem das sequências codificadoras. Já a dupla digestão com as 

enzimas EcoRI e NotI resultou em duas bandas visíveis, que correspondiam ao vetor pUC57 

linearizado e a cada um dos insertos (rh/mR-Espondina 1). Todas as bandas apresentaram os 

tamanhos esperados, sendo de aproximadamente 2,7 kb para o vetor linearizado e 0,8 kb para os 

insertos. As bandas correspondentes aos insertos, oriundas de uma dupla digestão EcoRI/NotI, 

foram independentemente isoladas de um gel de agarose 0,8% para experimentos futuros de 

subclonagem no vetor pNU1 de expressão, desenvolvido por nosso grupo (patente em 

preparação). 
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Figura 4.35. Fracionamento em gel de agarose das digestões das construções pUC57-rhR-
Espondina1 e pUC57-rmR-Espondina1. 
Para análise da perda do sítio EcoRV e do tamanho dos insertos, amostras das construções pUC57-rhR-Espondina1 e 
pUC57-rmR-Espondina1 foram independentemente submetidas a digestões simples com a enzima EcoRV ou 
digestões duplas com as enzimas EcoRI e NotI e fracionadas em gel de agarose 1,2% (A). Para isolamento das 
bandas correspondentes às sequências codificadoras, as construções foram submetidas digestões duplas com as 
enzimas EcoRI e NotI e fracionadas em gel de agarose 0,8% (B). As construções não digeridas foram usadas como 
controle negativo da reação. PTM: padrão de tamanho molecular DNA Ladder IV (Meridian Life Science® 
Company) (A) e GeneRulerTM DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific Inc.) (B). pb: pares de base. Massa de 
DNA por amostra: 1 μg (A) e 2 μg (B). 
   

O projeto de produção das proteínas hR-Espondina 1 e mR-Espondina 1 foi desenvolvido 

até esse ponto e passará a ser desenvolvido por um outro integrante do grupo, visando à produção 
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destas proteínas recombinantes e seu uso em modelos animais de TESI e, futuramente, em 

pacientes pediátricos. 



177 
 

 

5 DISCUSSÃO 

O sistema circulatório possui um papel essencial para o equilíbrio fisiológico dos 

organismos que o possuem. Através dele, O2 e nutrientes são fornecidos às células e CO2 e outras 

excretas podem ser descartados. Além disso, este sistema colabora na manutenção da temperatura 

e na disponibilização, de forma sistêmica, de produtos do metabolismo, componentes do sistema 

imune e hormônios. Sua importância é ressaltada por ser a primeira unidade funcional formada 

no embrião de vertebrados, um processo denominado vasculogênese. Em indivíduos adultos, a 

formação de vasos sanguíneos a partir da vasculatura pré-existente é denominada angiogênese (e 

linfoangiogênese, no caso de vasos linfáticos). Contudo, esses processos ocorrem em taxas bem 

mais modestas do que em certos estágios do embrião em desenvolvimento, e vasos sanguíneos e 

linfáticos são encontrados em estado de relativa quiescência quando em condições fisiológicas. 

Algumas exceções a essa regra resumem-se, basicamente, a três casos: ciclo menstrual feminino, 

gravidez e reparo de lesões. Por outro lado, diversas doenças têm, como agente causador ou 

agravante, um desbalanço na arquitetura vascular e, portanto, a restauração da vasculatura normal 

pode ser de interesse terapêutico em diversos tratamentos. Até o momento, as proteínas da 

família VEGF foram identificadas como os principais fatores reguladores da angiogênese 

fisiológica e patológica, sendo, por esse motivo, alvos terapêuticos relevantes. Nesse contexto, o 

presente projeto teve como objetivo a produção de três isoformas recombinantes do gene VEGF-

A, especificamente rhVEGF165, rhVEGF165b e rhVEGF121, visando seu uso futuro como 

biofármacos. De forma a garantir rastreabilidade; um padrão de modificações pós-traducionais 

(como glicosilações) próximo do humano e, consequentemente, a segurança das proteínas 
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produzidas; altos níveis de expressão proteica; e escalabilidade da produção, células humanas da 

linhagem HEK293 foram utilizadas como o sistema de expressão. 

 

5.1  Clonagem das sequências codificadoras das isoformas de VEGF-A 

Para a clonagem das sequências codificadoras das isoformas rhVEGFs, a base de dados 

de nucleotídeos do NCBI foi consultada para obtenção das sequências codificadoras completas de 

cada proteína de interesse, permitindo o desenho dos pares de primers utilizados nas reações de 

PCR para amplificação. Todos os primers desenhados se ligam às extremidades 5’ e 3’ das 

regiões codificadoras e foram desenhados de forma a conter porções mutagênicas em suas 

extremidades 5’, visando acrescentar sítios de restrição desejados (5’-EcoRI e 3’-NotI) e a 

sequência de Kozak. Amostras de cDNA de rim e pulmão foram escolhidas como fontes dos 

cDNAs devido à sua disponibilidade e dados apresentados na literatura (Woolard et al., 2009). 

No fracionamento dos produtos das reações em geis de agarose, múltiplas bandas 

correspondentes a diferentes amplicons puderam ser identificadas, o que era esperado como 

artefato das reações dado que diversas isoformas são geradas a partir da transcrição do gene 

VEGF-A e apresentam complementariedade de bases com os primers desenhados (Woolard et al., 

2009). Dessa forma, os tamanhos das bandas foram utilizados como referência para isolamento 

das isoformas de interesse (entre 500 e 600 pb para rhVEGF165 e rhVEGF165b; entre 300 e 400 pb 

para rhVGEF121). 

Os amplicons foram então clonados no vetor comercial pGEM®-T Easy digerido com as 

enzimas EcoRI e NotI e bactérias E. coli foram transformadas com as construções obtidas. O 

vetor pGEM-T® Easy possui diversas vantagens como um vetor de clonagem, como alto número 
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de cópias, cassete de seleção para ampicilina, MCS com diversos sítios de restrição e seleção pelo 

método azul/branco (Promega Corporation, 2010). Muitas colônias positivas para a presença das 

construções foram obtidas, revelando uma boa eficiência de ligação dos insertos no vetor e de 

transformação das bactérias. Além disso, o fracionamento em geis de agarose e a visualização 

dos amplicons confirmou a presença de insertos do tamanho esperado em diferentes clones, 

alguns dos quais foram escolhidos para sequenciamento. 

O sequenciamento dos insertos confirmou que as isoformas rhVEGF165 e rhVEGF121 

haviam sido corretamente e completamente sequenciadas. Entretanto, a análise da sequência 

nucleotídica da isoforma rhVEGF165b amplificada indicou que a isoforma obtida havia sido a 

rhVEGF165, o que exigiu uma outra abordagem. Para a nova tentativa de amplificação da 

isoforma rhVGEF165b, o cDNA da cultura de células da linhagem de epitélio pigmentar de retina 

ARPE-19 foi utilizado como template da reação de PCR, dado que o mRNA de VEGF165b é 

detectado nessas células, que também expressam maiores níveis dessa isoforma do que VEGF165 

(Bates et al., 2013; Nowak et al., 2008). Apesar de um fragmento de tamanho esperado ter sido 

obtido, o sequenciamento do mesmo acusou novamente que a isoforma incorreta (rhVEGF165) 

havia sido amplificada. De fato, as estratégias de amplificação de isoformas VEGFxxxb ainda está 

sob investigação. Qui et al. sugeriram que isoformas VEGFxxx podem ser amplificadas 

preferencialmente em reações de PCR, mesmo quando transcritos VEGFxxx e VEGFxxxb estão 

presentes em abundância similar. Os autores também propõem que diferenças na estrutura 

secundária da porção 3’UTR entre os transcritos VEGFxxx e VEGFxxxb podem causar eficiências 

diferentes na transcrição reversa, resultando em favorecimento da amplificação de isoformas 

VEGFxxx (Qiu, Hoareau-Aveilla, Oltean, Harper, & Bates, 2009). Em um artigo publicado 

recentemente, Harris et al. ressaltam que essas isoformas não são comumente expressas em 
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tecidos humanos. Ainda nesse trabalho, os autores foram capazes de amplificar isoformas pró-

angiogênicas em experimentos destinados à amplificação específica de VEGFxxxb, a partir de 

células modificadas para bloquear a expressão destas isoformas antiangiogênicas (Harris et al., 

2012). Em outro artigo mais recente, Bates e colaboradores ressaltam pontos importantes no 

momento de se elaborar o desenho experimental para a amplificação das diferentes isoformas de 

VEGF-A – especialmente no caso de VEGFxxxb, utilizando controles apropriados, amostras 

frescas e sequenciamento dos produtos de PCR (Bates et al., 2013). 

Dada a dificuldade de amplificação da isoforma VEGF165b diretamente a partir do cDNA de 

amostras de células e tecidos, optou-se pela estratégia de mutação sítio-dirigida da porção 3’ da 

fita antisenso da sequência de rhVEGF165, na região que difere da isoforma antiangiogênica 

(Sarkar & Sommer, 1990). Esta abordagem consistiu de três reações de PCR que resultaram em 

um amplicon final único correspondente ao tamanho esperado. Demais amplicons não foram 

detectados devido ao uso da construção pGEM®-rhVEGF165 como molde e da especificidade dos 

primers escolhidos, impedindo a amplificação de outras isoformas de VEGF-A. O inserto foi 

sequenciado e a análise pelo programa nucleotide blast confirmou 100% de identidade e ausência 

de lacunas, mostrando que a estratégia de mutação sítio-dirigida foi eficiente na geração da 

isoforma rhVEGF165b, permitindo que as próximas etapas fossem realizadas. 

Atualmente, diversas empresas prestam o serviço de síntese de genes inteiros a um preço 

acessível, o que na época não era a opção mais viável para o desenvolvimento do presente 

projeto. A terceirização da obtenção de sequências codificadoras sintéticas é interessante pois 

elimina as etapas de desenho de primers (de clonagem e mutagênicos), síntese de cDNA a partir 

de amostras de mRNA, amplificação das isoformas a partir das amostras de cDNA e ligação dos 

insertos em um vetor de clonagem. Dessa forma, muito tempo é economizado e a obtenção dos 
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produtos proteicos finais pode ser em muito acelerada. Essa abordagem foi adotada no projeto 

paralelo para a obtenção das sequências codificadoras das isoformas humana e murina de R-

Spo1. 

 

5.2  Transfecção de células HEK293, expressão das isoformas rhVEGFs, 

seleção dos clones e adaptação à cultura em suspensão 

As três sequências nucleotídicas íntegras foram traduzidas in silico, também confirmando 

100% de integridade e ausência de lacunas para a sequência peptídica, levando à conclusão de 

que todos os aminoácidos estavam corretos. Essa confirmação permitiu que as sequências 

codificadoras das três isoformas de interesse pudessem ser independentemente subclonadas no 

vetor pLV-eGFP. O sentido da inserção das sequências foi confirmado por diagnóstico de 

restrição, indicando que diversas construções possuíam os insertos na orientação correta em 

relação ao promotor de citomegalovírus (CMV). Vale ressaltar que, apesar de poder ser usado 

para a geração de partículas virais quando cotransfectado com três outros vetores plasmidiais 

estruturais (Tiscornia, Singer, & Verma, 2006), no presente projeto as construções pLV-

rhVEGFxxx(b) (e o vetor pLV-eGFP sem inserto) foram independentemente cotransfectadas com 

o vetor pTK-Hyg, que confere resistência ao antibiótico higromicina B. A relação de massa de 

vetor de expressão pLV-rhVEGFxxx(b) para vetor de resistência pTK-Hyg utilizada foi de 40 : 1, 

a fim de garantir que células selecionadas com o antibiótico tivessem maior probabilidade de 

terem incorporado as construções contendo as sequências codificadoras visando gerar colônias de 

células que expressam as proteínas de interesse. Além disso, com a intenção de futuramente 

transferir as sequências codificadoras para o vetor plasmidial pNU1 (de propriedade de nosso 
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grupo), o método de cotransfecção aqui utilizado consiste de um modelo similar àquele que será 

futuramente adotado, sem a transdução com partículas virais, e que permitiria a rápida 

caracterização das proteínas produzidas em outras linhagens celulares. Atualmente, o vetor pNU1 

já foi construído, sequenciado e usado na transfecção de células da linhagem CHO DG44 para a 

produção de proteínas recombinantes humanas em nosso laboratório, complementando um 

portfólio de produção de 10 proteínas recombinantes (BMP-2, BMP-4, BMP7, eCG, Fator VIII, 

Fator IX, FSH, G-CSF, GM-CSF, PDGF-BB).  

O pNU1 é um vetor plasmidial para expressão de produtos gênicos em células de 

mamíferos e que tem como base o sistema DHFR (diidrofolato redutase). Células CHO DG44 são 

dhfr-/- e, portanto, deficientes na produção da enzima DHFR, que catalisa a redução de ácido 

fólico a diidrofolato e, em níveis mais significativos, de diidrofolato a tetraidrofolato, tendo um 

papel central na manutenção de níveis intracelulares de folato. Folato, por sua vez, é vital para a 

células, participando de diferentes vias biossintéticas (Cario et al., 2011). Com isso, as células 

dhfr-/- são incapazes de sobreviver em meio de cultura na ausência de nucleosídeos. Quando 

transfectadas com construções obtidas a partir do vetor pNU1, que possui o cassete de expressão 

da enzima DHFR, essas células têm a função da enzima restaurada, podendo crescer na ausência 

de nucleosídeos e ser selecionadas com um inibidor químico da enzima (MTX, ou metrotexato). 

Esse sistema garante a amplificação gênica de Dhfr, o que potencializa a seleção dos clones que 

mais produzem o gene de interesse (Lucas et al., 1996), já tendo sido utilizado, inclusive, para a 

produção de isoformas de VEGF (N Ferrara et al., 1993; S.-B. Lee et al., 2008). Por esse motivo, 

as sequências codificadoras serão subclonadas no vetor pNU1 em um futuro próximo. 

Poucos dias após a transfecção das células HEK293 com as construções pLV-

rhVEGFxxx(b), muitas células evidenciaram a expressão de eGFP quando sob fluorescência, 
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sendo que diversas morreram sob seleção com higromicina B. Esse processo permitiu a geração 

de clones celulares que expressavam, em diferentes níveis, as isoformas de interesse no nível 

proteico. O vetor pLV utilizado possui uma sequência IRES (Internal Ribosome Entry Site) entre 

as sequências codificadoras das isoformas e a sequência codificadora de eGFP e, como já 

mostrado anteriormente, o segundo gene nesses sistemas pode ter níveis de expressão 

significativamente menores do que os do primeiro gene (Mizuguchi, Xu, Ishii-Watabe, Uchida, & 

Hayakawa, 2000). Dessa forma, como a proteína eGFP (codificada pelo segundo gene) já havia 

sido claramente detectada, era esperado que alguns dos clones estivessem expressando as 

isoformas de interesse. Dado que este experimento se deu em condições redutoras, a massa 

identificada das isoformas proteicas correspondeu àquela esperada para os monômeros de cada 

uma delas. O padrão de bandeamento múltiplo que foi observado em muitos dos clones celulares 

era esperado, dado que pode haver isoformas das proteínas processadas de forma incompleta, 

bem como glicoformas, que resultam em bandas de tamanhos diferenciados no fracionamento por 

SDS-PAGE. Isso pode ter ocorrido graças à presença de uma maquinaria de modificação pós-

traducional exclusiva das células HEK293. Com isso, estas células podem catalisar reações nas 

quais essas modificações são introduzidas (como resíduos de glicanos), gerando proteínas que 

apresentam maior massa do que quando são produzidas em procariotos. 

Ainda, o fato das proteínas serem detectadas no meio condicionado comprovou que 

estavam sendo secretadas pelas células. Bandas de diferentes massas moleculares foram 

detectadas em quase todas as amostras de meio condicionado, o que pode ser devido à presença 

de diferentes glicoformas ou ao processamento incompleto das proteínas (S.-B. Lee et al., 2008). 

De fato, diversos trabalhos de outros grupos onde as isoformas proteicas de VEGF-A foram 

submetidas a análises de Western blot ou feitas em geis de poliacrilamida comumente mostram a 
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presença de mais de uma banda (Afkhami et al., 2012; Bates et al., 2013; S.-B. Lee et al., 2008; 

Mohanraj, Olson, & Ramakrishnan, 1995; Nowak et al., 2008; Pizarro et al., 2010; Wu et al., 

2004). A observação empírica das análises permitiu a seleção de clones que mais expressavam as 

proteínas.  

Os clones superprodutores foram testados quanto às suas cinéticas de expressão por 

Western blot. Após 24 h de condicionamento, alguns dos clones não apresentaram níveis 

detectáveis de expressão, ao passo que depois de 48 e 72 h de condicionamento, as isoformas 

proteicas foram identificadas para todos os clones. A literatura descreve, em diferentes sistemas, 

a detecção de rhVEGFs já a partir de 24 h de condicionamento (N Ferrara et al., 1993), mas 

tempos mais longos permitem, de fato, maior acúmulo das proteínas secretadas no meio (G. Y. 

Lee et al., 2006; S.-B. Lee et al., 2008; Pizarro et al., 2010; Wu et al., 2004). Em células HEK293 

superexpressando rhVEGF165b, microencapsuladas em alginato-poli-L-lisina-alginato (APA), a 

isoforma também foi detectada depois de 72 h de encapsulamento (Afkhami et al., 2012). Dessa 

forma, os meios de cultura condicionados por 48 e 72 h foram priorizados para os demais 

experimentos. 

O fato dos clones manterem a capacidade de expressão das proteínas na ausência de SFB 

merece destaque. Apesar do soro bovino ser extensamente usado na manutenção de células de 

mamíferos, ele passou a ser evitado na área de produção de biofármacos dada a percepção do 

perigo de contaminação dos produtos com vírus e príons de origem bovina. Hidrolisados 

peptídicos de plantas e microorganismos usados amplamente na indústria alimentícia tornaram-se 

agora fontes valiosas de componentes não animais para promover o crescimento de células de 

mamíferos em cultura. Já meios quimicamente definidos são ainda mais interessantes por terem 

uma composição pré-determinada conhecida. Dessa forma, não só praticamente se evitam as 
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possíveis contaminações, como também se tem um maior controle da formulação do meio de 

cultura, diminuindo a possível variação entre lotes (Butler & Meneses-Acosta, 2012), o que pode 

comprometer a produção das proteínas em larga escala. Além disso, o SFB possui diversas 

proteínas com diferentes características fisicoquímicas que atrapalhariam no processo de 

purificação das proteínas de interesse por representarem contaminantes indesejados. Ainda, esses 

componentes incluem fatores de crescimento, proteínas estabilizantes e outras que garantem boas 

taxas de crescimento e sobrevivência celular, e estabilidade das proteínas secretadas no meio. 

Com isso, o fato das isoformas continuarem a ser produzidas na ausência de SFB indicou que sua 

produção também seria possível em meio na ausência de componentes derivados de animais, ou 

mesmo quimicamente definido. 

 Uma outra etapa importante no desenvolvimento de biofármacos é o escalonamento da 

produção, que tem como um de seus passos iniciais a adaptação das células para a cultura em 

suspensão em meios sem SFB. A principal vantagem dessa forma de cultura é que as células 

podem proliferar rapidamente até atingirem altas densidades celulares em recipientes adequados, 

como frascos spinner ou biorreatores, o que leva à redução de passos nas etapas subsequentes de 

processamento e purificação, podendo resultar na redução de custos. Ainda, as células podem ser 

cultivadas de forma simples, com subcultivos feitos por simples diluição em volume fixo de meio 

de cultura para manutenção, ou em volume crescente de meio, para expansão das culturas. Não 

menos importante, esse sistema oferece maior segurança biológica por garantir menores riscos de 

contaminação devido à ausência de proteases ou glicosidases, príons, vírus e outros (Arthuso et 

al., 2012; Beyer et al., 2009; Link et al., 2004). Culturas em suspensão, na ausência de soro, e 

mantidas em biorreatores sob agitação são hoje consideradas o padrão para produção de proteínas 



186 
 

 

recombinantes, sendo que a maioria dos produtos aprovados pelo FDA são produzidos sob essas 

condições (Zhang, Sun, Zhang, Zhang, & Tian, 2005). 

Para o processo de adaptação dos clones superprodutores ao cultivo em suspensão, as 

células foram submetidas a dois processos de adaptação: direto e indireto. A adaptação das 

células ao processo direto, sem a necessidade de uma transição mais moderada (sequencial) já foi 

descrita (Chun, Bang, Park, & Woo, 2001; Link et al., 2004). Contudo, a maioria dos meios de 

cultura sem soro ou proteínas não suporta o crescimento celular que ocorre em uma adaptação 

direta a partir da cultura aderente na presença de soro para a cultura em suspensão na ausência de 

soro, levando em conta, ainda, que nem todas as linhagens celulares podem ser facilmente 

adaptadas para a cultura em suspensão (Chun et al., 2001; Haldankar, Kopchick, & Ridgway, 

n.d.). De fato, não existem muitos trabalhos que descrevem a adaptação de culturas aderentes 

para culturas em suspensão, apesar deste ser um processo bem conhecido e largamente aplicado 

(Arthuso et al., 2012). 

Os clones superprodutores responderam diferentemente aos dois processos de adaptação, 

o que foi primeiramente avaliado pela capacidade de expressão de eGFP. Alguns perderam 

totalmente a viabilidade ou a capacidade de emissão de fluorescência, sendo então descartados. 

Apesar de células HEK293 naturalmente terem a tendência a agregar em culturas em suspensão 

(Guy et al., 2013), os níveis de agregação das células variou. Clones expressando as isoformas 

rhVEGF165 e rhVEGF165b mostraram maior grau de agregação. Essas isoformas possuem o 

domínio de ligação a heparan-sulfato, um componente de matriz extracelular também encontrado 

na superfície das células. Com isso, acredita-se que essas isoformas possam estar se acumulando 

do lado externo das células e resultando na agregação das mesmas. A formação de agregados 

intermoleculares entre produtos biológicos é um problema comum de culturas em suspensão 
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destinadas à produção de proteínas recombinantes, podendo resultar na diminuição do 

rendimento final. Fora a adição de compostos químicos, estratégias como a exposição das células 

à hipotermia branda também podem mitigar esse problema (Rodriguez, Spearman, Huzel, & 

Butler, 2005; Sunley & Butler, 2010). 

 Os clones adaptados à cultura em suspensão, em sem componentes derivados de animais, 

mantiveram a capacidade de superexpressão, o que indica que a produção por alguns dos clones 

pode ser escalonada para frascos de maior volume e sob agitação (como os frascos spinner ou 

biorreatores já citados). Vale destacar que alguns clones (B13 (rhVEGF165b) - adaptação direta; 

D3 (rhVEGF121) - adaptação sequencial) não evidenciaram expressão das isoformas em um 

primeiro momento, mas tiveram a expressão confirmada em passagens mais tardias. Com efeito, 

outros grupos também já descreveram a expressão diferencial de proteínas recombinantes 

produzidas em cultura em suspensão quando amostras de meio coletadas em diferentes momentos 

foram analisadas, havendo um aumento da expressão em coletas mais tardias. Isso é explicado 

pela provável adaptação mais tardia por parte de alguns dos clones em culturas em suspensão na 

ausência de soro (Arthuso et al., 2012). 

Apesar desses experimentos terem sido feitos em condições redutoras, bandas de menor 

intensidade puderam ser visualizadas próximas à massa de 37 kDa para as isoformas rhVEGF165 

e rhVEGF165b. Dessa forma, acredita-se que essas duas isoformas, e também provavelmente a 

isoforma rhVEGF121, são encontradas na forma dimerizada e, portanto, biologicamente ativa. 

Este é o primeiro trabalho que mostra que células HEK293 são capazes de produzir rhVEGFs, de 

forma estável, em culturas em suspensão em meio sem componentes derivados de animais. 
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5.3  Purificação e análises estruturais das isoformas rhVEGF 

Em um primeiro momento, enquanto nosso grupo ainda não possuía o cromatógrafo Äkta 

Purifier UPC-100 (GE Healthcare), a purificação das isoformas de VEGF-A foi realizada através 

da concentração de 300 mL de cada meio condicionado em filtros Centricon® Plus-70 (EMD 

Millipore Corporation) de limite nominal de massa molecular de 10.000 Da, seguida de 

carregamento das colunas com o uso de bombas peristálticas e eluição em sequência (stepwise). 

As isoformas VEGF165 e VEGF165b possuem os domínios de ligação a heparan-sulfato, 

regiões que são codificadas pelos éxons 6 e 7 do hnRNA (Harper & Bates, 2008). Um dos 

primeiros grupos a isolar uma das isoformas de VEGF-A (VEGF165 bovina) usou essa 

propriedade para purificá-la, o que foi seguido por estudos mais recentes (N Ferrara & Henzel, 

1989; G. Y. Lee et al., 2006; S.-B. Lee et al., 2008; Pizarro et al., 2010). Dessa forma, para a 

purificação de rhVEFG165 e rhVEFG165b foram utilizadas colunas cromatográficas de afinidade a 

heparina. A análise das frações obtidas permitiu confirmar que o domínio de ligação a heparina 

de ambas as isoformas permaneceu intacto ao longo do processo. A análise por Western blot de 

amostras das frações obtidas das purificações estocadas a 4 ºC por três meses mostrou que as 

isoformas se mantiveram relativamente estáveis quando preservadas nos tampões de eluição, o 

que não foi verificado nas amostras de meio condicionado estocadas sob as mesmas condições. A 

concentração das isoformas nos eluatos, calculada por ensaio imunoenzimático colorimétrico 

(ELISA), indicou que a massa das proteínas de interesse era suficiente para experimentos futuros. 

É necessário, contudo, que a concentração das isoformas no meio condicionado (antes da 

purificação) seja determinada para avaliar a eficiência do processo. Entretanto, pelas 

concentrações obtidas é possível estimar que as maiores concentrações encontradas no meio 

condicionado foram de, aproximadamente, 0,68 μg/mL e 0,73 μg/mL, para rhVEGF165b e 
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rhVEGF165, respectivamente. Considerando que a confluência das células dos clones estava 

próxima de 100% durante o período de condicionamento do meio de cultura, o que representa, 

aproximadamente, 1,3 x 105 células/cm2, especula-se que a taxa de produção das isoformas foi de 

0,697 pcd e 0,748 pcd, para rhVEGF165b e rhVEGF165, respectivamente (não mostrado nos 

resultados). 

O uso do sistema de HPLC Äkta Purifier UPC-100 permitiu que todas as condições de 

purificação fossem melhor controladas e acompanhadas, além de permitir volumes maiores de 

entrada de meio de cultura condicionado e eluições por gradiente da concentração de NaCl 

variando de 100 mM a 2 M. A eluição de ambas as isoformas se deu em condições de força 

iônica (concentração de NaCl) e condutância muito próximas, o que era esperado devido à alta 

identidade entre as duas isoformas (96,4%) (Bates et al., 2002). Nos dois casos, fora os picos de 

maior intensidade de absorbância de luz UV, outros também foram identificados, podendo 

representar glicoformas ou outras formas de processamento das proteínas que apresentam 

diferentes graus de interações com heparina. As amostras obtidas das purificações feitas no 

sistema de HPLC foram analisadas por Western blot, mostrando que os eluatos nos quais se 

constataram os picos de absorbância de luz UV correspondiam às proteínas rhVEGF. Também 

foi possível observar que, diferentemente do obtido nas primeiras purificações realizadas com o 

auxílio de bomba peristáltica, as isoformas estavam presentes em um número menor de eluatos, 

indicando uma otimização do processo. 

Vale destacar que no cromatograma referente à purificação da isoforma rhVEGF165b, 

houve um aumento considerável da medida de absorbância de luz UV ao final da injeção da 

amostras, possivelmente devido à presença de bolhas de ar no sistema. O pico detectado alterou a 

escala representada no eixo y, que chegou ao valor de 1000 mAU, mais de três vezes o pico da 
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escala na purificação da isoforma rhVEGF165 (300 mAU). Essa diferença gera a impressão de que 

há muito menos proteína rhVEGF165b nos eluatos do que rhVEGF165, o que não representa a 

realidade e que ficou evidente na ampliação da imagem do cromatograma. As isoformas obtidas 

através da purificação por HPLC serão quantificadas por ELISA para determinação da 

concentração das mesmas nos eluatos. 

As isoformas purificadas no sistema Äkta foram submetidas a análises estruturais de 

dicroísmo circular e eletroforese capilar. Os perfis gerados pela técnica de dicroísmo circular 

podem ser comparados com dados já gerados para as proteínas de interesse e permitem confirmar 

as proporções de estruturas secundárias de cada proteína. A análise para as isoformas rhVEGF165 

e rhVEGF165b indicou que o tampão utilizado gerou interferências nas medidas de absorbância de 

luz UV, provavelmente devido à concentração elevada de íons fosfato (dados não mostrados). 

Outros tampões parecem ser mais adequados, como é o caso de PBS, devendo ser utilizados 

futuramente para a análise de estruturas secundárias (Brandner, Kurkela, Vihko, & Kungl, 2006). 

Já a técnica de eletroforese capilar consiste de um método qualitativo e quantitativo realizado 

através de uma separação eletroforética de alta resolução em gel de SDS, podendo indicar o grau 

de pureza das proteínas purificadas e até o perfil de glicosilação das mesmas. Os experimentos de 

eletroforese capilar estavam em fase de padronização no momento do depósito da tese, sendo que 

dados conclusivos ainda não puderam ser gerados. A análise das isoformas por espectrometria de 

massas também será realizada em breve. 

Ao contrário das isoformas VEGF165 e VEGF165b, a isoforma VEGF121 não possui o 

domínio de ligação a heparina. Além disso, poucos trabalhos foram publicados descrevendo a 

produção e purificação dessa isoforma na forma selvagem, e não associada a outros motivos 

proteicos. Como as demais isoformas de VEGF-A, VEGF121 possui dois resíduos de histidina nas 
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posições 11 e 12. Assim, com base em um artigo de Mohanraj et al. e Siemeister et al., a 

isoforma rhVEGF121 foi purificada por cromatografia de afinidade a metal (Ni2+; colunas 

HisTrapTM HP, GE Healthcare), partindo-se do pressuposto que o homodímero proteico leva à 

aproximação dos dois resíduos de histidina, resultando em uma maior afinidade pelos íons de 

níquel (Mohanraj et al., 1995; Siemeister et al., 1996). A análise das frações obtidas em geis 

SDS-PAGE não redutores corados com nitrato de prata evidenciou a presença de diversas bandas, 

inclusive nos eluatos, indicando a presença de diversas proteínas contaminantes que não foram 

eliminadas nas frações de permeado e lavagem. Nenhuma das bandas mais intensas aparentava 

ter a massa correspondente ao homodímero, ou mesmo ao monômero, de rhVEGF121. Através de 

experimentos de Western blot foi possível verificar, nos eluatos contendo 10 e 25 mM de 

imidazol, uma banda mais intensa de um pouco menos de 37 kDa, que poderia representar o 

dímero da proteína, bem como uma segunda banda, também mais intensa, de aproximadamente 

26 kDa, que poderia representar o monômero glicosilado. Até o momento, a isoforma rhVEGF121 

foi parcialmente purificada e o método de purificação está sendo otimizado no sistema Äkta 

Purifier UPC-100.  

 

5.4  Análise da atividade biológica das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b 

 A atividade biológica das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b purificadas foi avaliada 

através de um modelo in vivo, o ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) e um modelo 

in vitro, o AngioPhaseTM Kit.  

 O CAM Assay é um clássico ensaio para avaliar o potencial angiogênico de fatores, 

células e tecidos. Trata-se de um ensaio tecnicamente simples, de baixo custo, que permite 
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triagens em larga escala e envolve procedimentos não invasivos (Deryugina & Quigley, 2009; 

Norrby, 2006). Outros trabalhos usando o mesmo modelo para testar a atividade biológica de 

rhVEGF165 obtiveram resultados somente com concentrações da proteína maiores do que aquela 

utilizada no presente projeto (500 ηg) (Wilting, Christ, Bokeloh, & Weich, 1993; Wilting, Christ, 

& Weich, 1992). Não foi detectada uma diminuição dos vasos sanguíneos no caso dos pontos 

com a isoforma antiangiogênica rhVEGF165b. Inclusive, experimentos cessados depois de 48 h de 

indução também mostraram maior vascularização da membrana corioalantoide na presença de 

rhVEGF165 e de quantidades iguais de rhVEGF165 e rhVEGF165b quando comparado com o 

controle, mas a isoforma rhVEGF165b também aparentou induzir o crescimento de vasos, o que 

não era esperado já que isoformas VEGFxxxb são classicamente descritas como sendo 

antiangiogênicas. 

 Apesar das vantagens do modelo CAM Assay, ele possui algumas desvantagens quando 

comparado com experimentos de kits comerciais já padronizados. Os embriões são extremamente 

sensíveis a variações de temperatura, humidade e tensão de oxigênio, além de contaminarem com 

facilidade. Ainda, a membrana corioalantoide apresenta altas taxas endógenas de proliferação até 

o dia E9, sendo facilmente irritável até esse momento. Dessa forma, é aconselhável que testes de 

angiogênese sejam feitos a partir do dia E13, quando um menor número de embriões viáveis está 

disponível (Norrby, 2006; Wilting et al., 1992). De fato, muitos embriões foram perdidos nos 

diversos lotes testados e, em alguns casos, nenhum embrião estava vivo em E16, impedindo um 

maior número de replicatas experimentais. Ademais, a utilização de embriões de codorna 

transgênica Tie1:H2B-eYFP, que permitiriam a melhor visualização dos vasos sanguíneos 

formados, não gerou resultados suficientemente conclusivos devido ao número reduzido de 

embriões que permaneceram vivos até o estágio final do experimento (dia embrionário E10). 
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Ainda, um dos embriões não era transgênico e, por isso, não pôde ser analisado. De fato, nem 

todos os embriões eram transgênicos, dado que a taxa de transgenia não é de 100% (Sato et al., 

2010). 

Um dos tipos celulares mais utilizados em testes de atividade biológica de isoformas de 

VEGF-A são células endoteliais derivadas de veias do cordão umbilical humano (HUVEC). O 

AngioPhaseTM Kit faz uso dessas células e provê os controles positivo (VEGF) e negativo 

(suramin) para testes de atividade biológica de agentes pró-angiogênicos, bem como agentes 

antiangiogênicos, permitindo fazer replicatas e testes de diferentes concentrações dos agentes 

testados. Os resultados da marcação das culturas com o anticorpo anti-CD31 levam à conclusão 

de que tanto a isoforma rhVEGF165 quanto a rhVEGF165b, em diferentes concentrações, 

induziram angiogênese, atividade que não era esperada para a última isoforma. O procedimento 

de ELISA permitiu confirmar os efeitos das isoformas sobre as células HUVEC de forma mais 

precisa, através das média das medidas de p-NPP obtidas e, indiretamente, da presença do 

marcador CD31. Os resultados confirmaram uma das concentrações da isoforma rhVEGF165 (10 

ηg/mL) resultou em maiores níveis de CD31 quando comparado com o meio controle. Os 

resultados para a isoforma rhVEGF165b não indicaram haver diferença significativa entre as três 

diferentes concentrações (2, 10 e 50 ηg/mL) e o meio controle, ou as concentrações de 2 e 50 

ηg/mL de rhVEGF165. Isso indicou, mais uma vez, que a ação de rhVEGF165b não foi de inibição 

do crescimento de vasos e de proliferação de HUVECs.  

De fato, alguns trabalhos já foram publicados nos quais a real função biológica de 

VEGFxxxb é discutida. Catena e colaboradores verificaram que as isoformas VEGF165b e 

VEGF121b se mostraram fracamente pró-angiogênicas (e não anti-, com esperado) em um modelo 

murino in vivo (Catena et al., 2010). Harris et al. inclusive questionam se a detecção de isoformas 
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proteicas VEGFxxxb não seria um artefato experimental, ainda mais quando não são comumente 

expressas em tecidos humanos (Harris et al., 2012). 

 

5.5  rhVEGFs em engenharia tecidual do intestino delgado 

A engenharia tecidual é uma das áreas mais promissoras da medicina para o tratamento de 

doenças ainda incuráveis. A reposição de tecidos e órgãos em falência por novas partes permite 

ganho de função, melhoria da qualidade de vida e pode, muitas vezes, ser a única solução para a 

cura. Uma aplicação muito promissora da engenharia tecidual é voltada para a cura da síndrome 

do intestino curto, uma doença que acomete principalmente crianças prematuras, apresentando 

milhões de casos por ano no mundo (Thompson, Rochling, Weseman, & Mercer, 2012). A 

importância da angiogênese para o crescimento do intestino curto engenheirado (TESI) é 

conhecida, bem como do papel positivo que isoformas pró-angiogênicas de VEGF-A têm sobre o 

crescimento do novo órgão (Gardner-Thorpe et al., 2003; J. A. Matthews et al., 2009; J. a 

Matthews et al., 2012). As unidades organoides intestinais, estruturas que podem ser isoladas e 

que contêm células-tronco responsáveis pela manutenção do ativo epitélio do intestino, podem 

ser isoladas e expandidas em cultura (Huch et al., 2013), permitindo um aumento da massa de 

células que podem ser usadas para construir o intestino delgado. 

Com base nesses dados, unidades organoides derivadas de camundongos C57Bl/6 eGFP+ 

foram isoladas e mantidas em cultura. Para avaliar se as unidades organoides poderiam responder 

a rhVEGFs, a expressão do mRNA de KDR, ou VEGFR-2, o principal receptor da família 

VEGFR para indução ou inibição de angiogênese (Harper & Bates, 2008), foi avaliada. 

Resultados de RT-PCR feitos com amostras de RNA total de culturas de unidades organoides 
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comprovaram que as mesmas expressam o RNA mensageiro desse receptor e, assim, seriam 

responsivas a isoformas de VEGF-A. O mesmo foi investigado para Flt-1 (ou VEGFR-1), um 

receptor com possível função de quelante de isoformas de VEGF (Shibuya, 2013), mas não se 

obteve um amplicon que indicasse que esse receptor também é expresso em culturas de unidades 

organoides. Não há na literatura artigos que tratem da expressão dos diferentes receptores da 

família de VEGFRs em unidades organoides em cultura. 

Na tentativa de verificar o impacto das isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b sobre a 

cultura de unidades organoides, essas duas isoformas foram independentemente adicionadas ao 

meio de cultura dessas estruturas e as culturas foram submetidas a imageamento em tempo real. 

As imagens mostraram que as culturas mantidas na presença de rhVEGF165 e rhVEGF165b se 

desenvolveram de forma semelhante às culturas contendo somente SFB, o que pode ser um 

resultado da presença dos demais fatores de crescimento presentes no soro. Nessas condições, é 

possível notar o desenvolvimento de unidades organoides, o que é seguido da aproximação de 

agrupamentos celulares, formando agregados celulares maiores pelo que aparenta ser uma taxia 

positiva, possivelmente resultado da secreção de moléculas sinalizadoras pelas células. Avaliar se 

sinalizadores estão de fato sendo secretados e se eles têm um papel em uma possível quimiotaxia 

positiva, bem como investigar quais são esses fatores, poderia ser de interesse para o futuros 

estudos de manutenção das unidades organoides em cultura. Uma vez que culturas de unidades 

organoides não sobreviveram na ausência de SBF (o que ocorreu mesmo na presença de 

rhVEGFs – dados não mostrados), uma nova formulação de meio de cultura que não contenha 

fatores que mascarem os efeitos de rhVEGFs, ao mesmo tempo em que permita o crescimento 

das unidades organoides, poderia ser desenvolvida para que melhores resultados sejam obtidos 
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desse experimento. Ainda, a observação das culturas por períodos mais longos (> 140 h) também 

pode gerar informações relevantes (Vídeo 4.1 – CD (mídia) em anexo). 

 Como já mencionado, a formação do TESI é influenciada pela presença de isoformas 

proteicas de VEGF-A (J. A. Matthews et al., 2009; J. a Matthews et al., 2012). Dessa forma, as 

rhVEGF165 e rhVEGF165b foram testadas nesse contexto em um modelo murino de intestino 

engenheirado. Nesse experimento, a massa do TESI na qual foi aplicada rhVEGF165 (56 mg) foi a 

maior em relação aos demais grupos, ao passo que aquela que continha rhVEGF165b (20 mg) foi a 

menor. Já o arcabouço que recebeu quantidades equimolares das duas isoformas apresentou um 

TESI com uma massa intermediária (38 mg). Apesar desses resultados irem de acordo com o 

esperado, os resultados não possuem significância estatística. Além disso, esses valores foram 

inferiores ao que já foi descrito na literatura para TESIs gerados em duas semanas, o que coloca 

em questão se as estruturas explantadas haviam, de fato, iniciado a formação de intestinos 

engenheirados (J. A. Matthews et al., 2009). Com efeito, apesar dos explantes terem apresentado 

evidência de que a expressão de um marcador epitelial (E-caderina) e de um marcador de 

proliferação (Ki-67) foi maior nos grupos tratados com as isoformas, a morfologia típica do 

epitélio intestinal foi vista somente em algumas regiões de alguns dos cortes histológicos 

analisados. Somado a isso, Matthews et al. também apontam para o fato de que diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo experimental e o controle só foram observadas 

depois de quatro semanas em experimentos utilizando animais superexpressando VEGFxxx, o que 

indica que esses experimentos devem ser conduzidos por períodos de tempo mais longos (J. A. 

Matthews et al., 2009). 

Dado que baixas pressões parciais de oxigênio induzem a secreção de moléculas pró-

angiogênicas, incluindo VEGFxxx, e que hipóxia pode contribuir para a engenharia de tecidos 
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(Hadjipanayi et al., 2011; K. Park, 2011; Perez-amodio et al., 2011), unidades organoides 

isoladas de camundongos mantidos em hipóxia sistêmica foram utilizadas na formação de TESIs. 

Nesse experimento, os animais sobreviveram até 28 dias após o procedimento cirúrgico de 

implantação. A média das massas dos TESIs formados a partir de unidades organoides em 

hipóxia foi maior do que a massa do TESI formado a partir de unidades organoides em normóxia. 

Entretanto, todos os valores foram novamente inferiores àqueles observados para intestinos 

formados em camundongos depois de 28 dias (J. A. Matthews et al., 2009). 

5.6  Produção de R-Espondinas para uso em engenharia tecidual do 

intestino delgado 

R-Espondinas (RSPO1-4) são proteínas capazes de se ligar a receptores Lgr (Lgr4-6) e 

potencializar a via de Wnt. Em particular, células-tronco do intestino Lgr5+, localizadas em um 

nicho na base da cripta, respondem a RSPO1, tornando-se altamente proliferativas, o que leva ao 

crescimento do epitélio intestinal em camundongos (Carmon, Gong, Lin, Thomas, & Liu, 2011; 

de Lau et al., 2011; Glinka et al., 2011; K.-A. Kim et al., 2005). Dado o potencial uso dessa 

proteína para o melhoramento da formação do intestino delgado engenheirado, foi iniciado um 

projeto, em paralelo, para a produção das isoformas humana e murina de R-Espondina 1. A 

sequência codificadora de ambas as isoformas foi sintetizada e a presença dos sítios de restrição 

corretos flanqueando as sequências a 5’ e 3’ foi confirmada. A continuidade deste projeto será 

dada por um outro membro do nosso grupo. 



198 
 

 

6 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que foi possível gerar 

clones superprodutores estáveis das isoformas rhVEGF165, rhVEGF165b e rhVEGF121 do gene 

VEGF-A humano em células humanas HEK293. As proteínas foram produzidas e secretadas em 

meio de cultura, na presença e na ausência de SFB, e em cultivo em suspensão com células 

adaptadas para esta condição. Esse fato representa um importante passo para o escalonamento da 

produção dessas isoformas pois é o primeiro trabalho que mostra que isoformas proteicas de 

VEGF-A podem ser produzidas em células HEK293 sob essas condições de cultivo. 

Um protocolo de purificação das isoformas proteicas rhVEGF165 e rhVEGF165b foi 

estabelecido por cromatografia de afinidade a heparina a partir do meio condicionado pelos 

clones superprodutores. A isoforma rhVEGF165 apresentou atividade biológica em ensaios in 

vitro (AngioPhaseTM Kit) e in vivo (CAM Assay). Não foram obtidos resultados conclusivos 

nesses mesmos modelos para a isoforma rhVEGF165b, cujo real papel biológico de fato é 

contraditório e não bem estabelecido na literatura, parecendo ser dependente do contexto em que 

está presente. As duas isoformas biologicamente ativas puderam ser utilizadas em engenharia 

tecidual para o desenvolvimento do intestino curto em murinos. Apesar de indícios promissores, é 

necessário investigar mais a fundo como as isoformas estão atuando nesse contexto de engenharia 

tecidual.  

A isoforma rhVEGF121 também foi produzida com sucesso e, por ser de mais difícil 

isolamento, seu processo de purificação ainda está em fase de otimização. 

A caracterização da estrutura proteica e do perfil de glicosilação das isoformas 

recombinantes estão em andamento. 
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7 PRÓXIMOS PASSOS 

Os resultados gerados no presente projeto sugerem algumas abordagens futuras de 

destaque para continuação do estudo: 

a) quantificar as isoformas rhVEGF165 e rhVEGF165b purificados no sistema de 

HPLC por ELISA, comparando-se com a quantidade de proteína total; 

b) otimizar e padronizar a purificação da isoforma rhVEGF121; 

c) confirmar a atividade biológica das isoformas rhVEGF165b e rhVEGF121; 

d) comparar a atividade biológica das isoformas com um biofármaco comercial de 

referência; 

e) otimizar e finalizar as análises estruturais (espectrometria de massas, dicroísmo 

circular e eletroforese capilar) e o perfil de glicosilação das isoformas; 

f) escalonar o cultivo dos clones superprodutores adaptados para crescimento em 

suspensão para frascos spinner e avaliar parâmetros das culturas (taxa de 

proliferação, viabilidade, consumo de nutrientes e O2, produção de metabólitos 

etc.); 

g) determinar a relação pg/célula/dia (PCD) para a produção das isoformas pelos 

clones superprodutores; 

h) caracterizar molecularmente os clones celulares quanto ao número de cópias 

inseridas e local de inserção dos transgenes no genoma das células HEK293; 

i) subclonar as sequências codificadoras das isoformas no vetor de expressão pNU1, 

transfectar as construções em células CHO DG44, selecionar clones 

superprodutores e seguir as etapas de produção, purificação, avaliação da atividade 
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biológica e caracterização das isoformas, além do escalonamento dos clones 

gerados, visando à produção de biofármacos para uso em terapia celular em 

humanos; 

j) dar continuidade ao projeto de produção das isoformas recombinantes humana e 

murina de R-Espondina 1. 
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8 PERSPECTIVAS  

Uma vez produzidas e purificadas de forma homogênea, as isoformas de VEGF-A poderão 

ter seu potencial terapêutico verificado em modelos de mamíferos de grande porte. Essa 

abordagem permitirá uma primeira análise da aplicabilidade dessas proteínas e a portabilidade de 

tratamento de doenças humanas. Diversos aspectos da administração das isoformas, como 

formulação, rota, mecanismo de liberação, tempo de meia vida etc. deverão ser também 

investigados. É importante destacar, também, que, para que os testes em modelos animais possam 

ser realizados, uma grande massa das proteínas será necessária. Isso será alcançado através de um 

sistema de expressão em suspensão (biorreator de pequena escala), na ausência de produtos 

derivados de animais e com rigoroso controle de parâmetros da cultura (taxa de crescimento e 

mortalidade, pH, oxigenação, metabólitos secretados e outros). É esperado que células CHO 

transfectadas com as construções do vetor pNU1 contendo as sequências codificadoras das 

proteínas de interesse (VEGFs) constituam o modelo ideal para a produção das mesmas. 
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Formação Acadêmica 
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Início: 03/2008  Conclusão prevista: 1º Semestre/2014 
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! Ensaios de atividade biológica 
! Engenharia Tecidual e descelularização de órgãos 
! Tradução científica/médica (Inglês-Português/Português-Inglês) 
! Elaboração de um Plano de Negócios para a competição Ser Empreendedor (Poli Jr. USP / CIETEC / SEBRAE, 

2007 – São Paulo, Brasil 
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Direto - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Instituto de Química, 
Departamento de Bioquímica, USP. Orientador: Profa. Dra. Mari Cleide Sogayar 
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Children’s Hospital Los Angeles, Keck School of Medicine, University of Southern California. Orientador: 
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! Bases moleculares do efeito do estresse oxidativo em células-tronco embrionárias humanas (04/2007 – 

12/2007). Bolsista de Iniciação Científica – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Instituto de Química, Departamento de Bioquímica, USP. Orientador: Profa. Dra. Mari Cleide 
Sogayar 
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nível mais avançado (C2) da Common European Framework of Reference for Languages, University of 
Cambridge (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Language)  

! Alemão: Nível Básico (5 semestres de curso na CAVC Idiomas, São Paulo, Brasil) 
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Início: 07/2013  Concluído: 11/2013 

! Especialista de Regulamentação – Monsanto do Brasil Ltda. – São Paulo, Brasil 
Início: 03/2013  Em andamento 
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! Tradutor de textos médicos e de documentos para acreditação de centro de pesquisa brasileiro (Inglês-
Português/Português/Inglês) - ATO Escola de Idiomas e Traduções – São Paulo, Brasil 
Início: 03/2012  Conclusão: 09/2012 

! Operador principal de PBX, assistente de garçom, anfitrião de restaurante e atendente de serviço de quarto – 
Equinox Resort and Spa – Vermont, EUA 
Início: 12/2006  Conclusão: 03/2007 

 
 
Experiência Acadêmica 

Supervisões 
 
! Flávia Borella Pereira de Godoy. Geração de clones de células HEK293 superprodutores da isoforma 

antiangiogênica VEFG165b do gene VEGF-A humano. 2011 (Concluída). Iniciação Científica (Graduanda 
em Medicina Veterinária) - Universidade de São Paulo 

 
! Caio Dalmasso. Introdução à pesquisa em um laboratório de Biologia Celular e Molecular. 2012 

(Concluída). Iniciação Científica (Graduando em Biomedicina) – Universidade de São Paulo 
 

Organização de Cursos, Cursos Ministrados e Monitoria 
 

! Biologia Molecular da Transformação Maligna - QBQ5717 (2011). Disciplina de Pós-Graduação ministrada 
junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Docente responsável: Profa. Dra. Mari 
Cleide Sogayar. Carga horária: 210 h. Vínculo: organizador e monitor pleno (voluntário) 

 
! Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo – QBQ0211 (2011). Disciplina de graduação 

ministrada a alunos do curso de Medicina da USP junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de 
Química da USP Docente responsável: Prof. Dr. Frederico Gueiros Filho. Carga horária: 120 h. Vínculo: 
monitor pleno (remunerado) 

 
! Biologia Molecular da Transformação Maligna - QBQ5717 (2010). Disciplina de Pós-Graduação ministrada 

junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Docente responsável: Profa. Dra. Mari 
Cleide Sogayar. Carga horária: 210 h. Vínculo: organizador e monitor parcial (voluntário) 

 
! A Caminho da Biotecnologia (2010). Curso teórico-prático/workshop ministrado a alunos do Ensino 

Fundamental II das escolas See-Saw/Panamby Bilingual School, Nossa Escola Perdizes e Escola de 
Aplicação da USP. Docente responsável: Profa. Dra. Mari Cleide Sogayar. Carga horária: 16 h. Vínculo: 
organizador e monitor pleno (voluntário) 

 
! Biologia Molecular do Gene - QBQ0126 (2008). Disciplina de graduação ministrada a alunos de curso de 

Medicina Veterinária da USP junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP Docente 
responsável: Prof. Dr. Frederico Gueiros Filho. Carga horária: 120 h. Vínculo: organizador e monitor pleno 
(voluntário) 
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