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O Fator IX (FIX) da coagulação sanguínea é uma proteína dependente de vitamina K 

de grande valor farmacêutico no tratamento da hemofilia B, o qual é baseado na 

administração de FIX derivado de plasma humano ou FIX recombinante. A terapia baseada 

nestas abordagens apresenta limitações como os altos custos e a baixa disponibilidade para a 

população de hemofílicos. O FIX é uma proteína complexa com grande variedade de 

modificações pós-traducionais e, por isso, apresenta baixa atividade específica e 

produtividade. A produção de um FIX recombinante com aumento na sua atividade 

coagulante pode contribuir para terapias de reposição e gênica mais eficazes nas quais 

quantidades menores das moléculas cataliticamente melhoradas serão necessárias para se 

obter os benefícios terapêuticos do FIX. Essa infusão diminuída poderá reduzir ou eliminar a 

geração de inibidores de FIX, minimizando os efeitos colaterais e reduzindo os custos do 

tratamento, sendo um dos desafios atuais no tratamento da hemofilia B. Nesse contexto, a 

engenharia genética tem se tornado uma ferramenta importante na modificação de proteínas 

de interesse farmacêutico visando a melhora das suas propriedades bioquímicas e biofísicas. 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver novas variantes de FIX recombinante humano 

com aumento da sua atividade biológica. Para isso, fizemos um estudo detalhado da estrutura 

da proteína FIX e geramos três variantes FIX-YKALW, FIX-ALL e FIX-LLW, utilizando a 

técnica de mutagênese sítio dirigida. Essas variantes foram expressas em células humanas SK-

Hep-1 tratadas com vitamina K e as proteínas foram caracterizadas in vitro e in vivo. A 

quantidade de FIX total secretada no sobrenadante celular foi similar entre as variantes FIX-

YKALW e FIX-LLW (3,2 µg/mL), enquanto FIX-ALL apresentou a menor expressão (1,8 

µg/mL), quantidades 2-3 vezes menores que de FIX controle (FIX-WT). Entretanto, a 

atividade biológica das variantes foi, em média, 6,2 vezes maior que FIX-WT, com atividade 

específica 11 vezes maior para FIX-YKALW e FIX-LLW e 24 vezes maior para FIX-ALL. 

FIX-YKALW apresentou a melhor geração de trombina in vitro dentre as variantes e 

destacou-se na avaliação da eficiência hemostática em camundongos hemofílicos B, na qual 

uma dose 5 vezes menor que a recomendada de FIX foi suficiente para promover uma 

resposta pró-coagulante. Neste trabalho foram desenvolvidas 3 novas variantes de FIX 

recombinante humano com maior atividade específica que o fator disponível no Sistema 

Único de Sáude. O FIX-ALL apresentou-se como a proteína mais potente in vitro descrita até 

o momento e FIX-YKALW como a mais promissora, dentre as mutantes desenvolvidas, na 

proteção hemostática in vivo. Estudos complementares são necessários para transpor a 

barreira da pesquisa para a utilização desses novos fatores de coagulação no tratamento da 

hemofilia B. Entretanto, esse trabalho apresenta novas proteínas com potencial de serem 

usadas na combinação com a terapia gênica bem como na terapia de reposição.  

 

 

Palavras-chave: hemofilia B, FIX recombinante humano, variantes de FIX, atividade 

coagulante. 
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1 Introdução 

 

1.1 Coagulação e hemostasia  

 

A cascata de coagulação leva à geração de trombina e, consequentemente, à conversão 

de fibrinogênio em polímeros de fibrina que, em conjunto com a agregação plaquetária, atua 

na manutenção da hemostasia (HORAVA; PEPPAS, 2017). As etapas da coagulação podem 

ser divididas em (1) formação de fibrina, (2) fibrinólise, (3) função plaquetária e (4) 

anticoagulantes naturais (DELOUGHERY, 2015). 

A cascata de coagulação engloba  uma série de reações enzimáticas envolvendo 

proteínas e plaquetas ativadas responsáveis por amplificar o sinal gerado por um  trauma 

inicial, resultando na formação do coágulo de fibrina. A via clássica da coagulação, proposta 

por Davie, Ratnoff e Macfarlane (1964) divide a coagulação em uma via extrínseca 

(envolvendo elementos do sangue e também elementos que usualmente não estão presentes no 

espaço intravascular) e uma via intrínseca (iniciada por componentes presentes no espaço 

intravascular), que convergem para uma via comum, a partir da ativação do fator X (FX) 

(DAVIE; RATNOFF, 1964; MACFARLANE, 1964). Essas  vias foram descritas baseadas em 

testes laboratoriais in vitro, entretanto, não refletem as observações clínicas. Diante disso e de 

algumas observações chaves, surgiu a necessidade de uma revisão do modelo clássico da 

coagulação, visto que o mesmo não conseguia responder várias importantes indagações 

relacionadas à clínica de pacientes portadores de certos distúrbios hemostáticos 

(FRANCISCHETTI, 2008; DELOUGHERY, 2015).  

Dessa forma, foi desenvolvido um modelo para a hemostasia baseado em superfícies 

celulares que substitui o modelo clássico da cascata de coagulação. Esse modelo enfatiza a 

interação dos fatores da coagulação com superfícies celulares específicas e parece ser capaz 

de explicar muitas questões até então não entendidas, quando empregado  apenas o modelo 

tradicional da cascata (FRANCISCHETTI, 2008; DELOUGHERY, 2015).  

Segundo o modelo celular da coagulação sanguínea, após um dano na parede vascular, 

durante a hemostasia primária, ocorre a exposição dos componentes subendoteliais, tais como 

o colágeno, células musculares lisas e fibroblastos, à corrente sanguínea, que promovem a 

adesão e ativação das plaquetas e a formação de tampões plaquetários (BAKER; 

BRASSARD, 2011).  
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A hemostasia secundária é dividida em três fases: iniciação, amplificação e 

propagação. A fase de iniciação, começa imediatamente após a lesão e envolve a exposição de 

um iniciador chave da coagulação, o fator tecidual (FT), o qual é uma proteína integral de 

membrana das células do subendotélio, que se liga ao fator VII (FVII) como um cofator, 

promovendo sua proteólise e ativação (FVIIa) (MCMICHAEL, 2012). O complexo FT/FVIIa 

cliva proteoliticamente traços de fator IX (FIX) e FX em FIX ativo (FIXa) e FX ativo (FXa), 

respectivamente. Essa ativação permite ao FX se associar ao seu cofator, fator V (FV) ativado 

pelo fator XII (FXII), formando o complexo protrombinase nas células apresentadoras de FT. 

Este complexo tem por função converter protrombina em trombina (FIIa) (VERSTEEG et al., 

2013) (Figura 1). 

Na fase de amplificação, a pequena quantidade de trombina acumulada ativa as 

plaquetas que irão se aderir ao sítio do dano vascular. Em paralelo, a trombina converte mais 

FV em FVa, amplificando a atividade protrombinase, e converte o fator VIII (FVIII) em 

FVIIIa que atua como cofator do FIXa na superfície das plaquetas ativadas e na presença de 

íons cálcio, aumentando a geração de FXa. Em adição, a trombina converte o fator XI (FXI) 

em FXIa (VERSTEEG et al., 2013).  

A fase de propagação ocorre em superfícies contendo fosfolipídeos pró-coagulantes 

como nas plaquetas ativadas. O FXIa converte mais FIX em FIXa, que se associa ao FVIIIa. 

Esse complexo tenase formado (FIXa/FVIIIa) juntamente com os íons cálcio, catalisa a 

conversão de FX em FXa, o qual forma o complexo FXa/FVa que resulta na formação de uma 

grande quantidade de trombina que converte fibrinogênio em fibrina. Como etapa final, a 

trombina ativa o fator XIII que estabiliza o coágulo formado (VERSTEEG et al., 2013). 
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Figura 1 – Modelo celular da coagulação sanguínea. Após um dano na parede vascular, ocorre 

a exposição dos componentes subendoteliais à corrente sanguínea, que promovem a adesão e 

ativação das plaquetas e a formação de tampões plaquetários. O FT é exposto e se liga ao 

FVII, o qual é ativado a FVIIa. O complexo FT/FVIIa ativa, subsequentemente, traços de FX 

e protrombina. A pequena quantidade de trombina (FIIa) produzida, ativa o FXI que ativa o 

FIX na superfície das plaquetas. O FIXa ativa, então, FX adicional. Simultaneamente, os 

traços de trombina gerados ativarão os fatores VIII (cofator do FIX) e V (cofator do FX), os 

quais aumentam drasticamente a atividade catalítica dos fatores IX e X, respectivamente. 

Finalmente, a ativação de trombina leva a conversão de fibrinogênio em fibrina. Em paralelo, 

a liberação de polifosfato (poli P) pelas plaquetas ativadas pode estimular a ativação adicional 

de FXII, FV e FXI e inibir a lise do coágulo formado (modificado de VERSTEEG et al., 

2013). 

 

 

O conhecimento sobre a coagulação sanguínea e a hemostasia são necessários para a 

compreensão das coagulopatias como a hemofilia B e seus tratamentos. 

 

1.2 Hemofilia B 

 

A hemofilia B, também conhecida como doença de Christmas, é uma doença 

hemorrágica recessiva ligada ao cromossomo X, caracterizada pela deficiência quantitativa ou 

qualitativa do FIX (BRUNETTI-PIERRI et al., 2009), o que leva os pacientes a uma 
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incapacidade de produzir adequadamente um coágulo estável após um dano no tecido 

(DUNN, 2010). É transmitida quase que exclusivamente a indivíduos do sexo masculino por 

mães portadoras da mutação (cerca de 70% dos casos) (Figura 2B). Porém, em cerca de 30% 

dos casos, a doença origina-se a partir de uma mutação de novo, fenômeno que pode ocorrer 

na mãe ou no feto. Os casos decorrentes de mutações de novo são chamados de esporádicos, 

podendo tratar-se de pacientes isolados (um único caso presente), ou a ocorrência apenas 

entre irmãos, ou seja, ausente em gerações pregressas (WORLD FEDERATION OF 

HEMOPHILIA, 2016; HORAVA; PEPPAS, 2017) (Figura 2E). 

Filhas de homem com hemofilia serão portadoras obrigatórias (Figura 2C). Apesar de 

muito rara, a hemofilia pode ocorrer em mulher (Figura 2F), em decorrência da união de 

homem com hemofilia e mulher portadora. Mais comumente, mulheres portadoras podem 

apresentar baixos níveis de FIX, evento este relacionado à síndrome de Turner ou à inativação 

do cromossomo X que não carreia a mutação associada à hemofilia, processo conhecido como 

compensação de dose (BAUER, 2015). 

 

 

Figura 2 – Hereditariedade da hemofilia B. A) Indivíduos normais. B) Herança transmitida 

pela mãe portadora de mutação no gene FIX acarreta em filho hemofílico e filha portadora. C) 

Herança transmitida pelo pai hemofílico acarreta em filhas portadoras obrigatórias de mutação 

no gene FIX. D) Filha portadora de mutação no gene FIX após ocorrência de mutação de novo 

ausente em gerações pregressas. E) Filho hemofílico após ocorrência de mutação de novo 

ausente em gerações pregressas. F) Mulher hemofílica em decorrência da união de homem 

com hemofilia e mulher portadora (modificado de MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 
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A prevalência da doença é de 1 em cada 25.000 a 30.000 homens no mundo 

(CASAÑA et al., 2009). No Brasil, cerca de 16% dos hemofílicos apresentam a coagulopatia 

hereditária do tipo B, a maioria (47%) se encontra na faixa etária dos 19 aos 44 anos, seguido 

por indivíduos acima dos 45 anos (33%) (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 

2016). A Tabela 1 apresenta a incidência de hemofilia B nos 10 países com maior número de 

casos relatados no ano de 2015. 

 

 

Tabela 1 - Incidência de hemofilia B em países com maior número de casos relatados em 

2015. 

Países Hemofilia B 

Estados Unidos 4.421 

Índia 2.127 

Brasil 1.945 

China 1.787 

Reino Unido 1.450 

França 1.267 

Irã  1.071 

Japão 1.064 

Egito 1.062 

Turquia 878 

Fonte: WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016 

 

 

1.2.1 Manifestações clínicas 

 

Essa enfermidade manifesta-se clinicamente pelo aparecimento de sangramentos,  

hemartroses e sangramentos musculares que acontecem, muitas vezes, sem associação com 

traumas evidentes. A frequência e a gravidade do quadro hemorrágico estão, geralmente, 

relacionadas com as concentrações plasmáticas do fator deficiente. De modo geral, a 

hemofilia B é classificada em leve, moderada e grave, correspondendo a níveis plasmáticos do 

fator IX entre 5% e 30%, 1% e 5% e inferiores a 1%, respectivamente (KESSLER; 

MARIANI, 2006) (Tabela 2). A proporção de pacientes distribuídos entre os níveis de 
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gravidade da doença ainda não é bem estabelecida, entretanto, dados da comunidade científica 

sugerem que, aproximadamente, 60-70% dos pacientes desenvolvem as formas moderada ou 

grave (KATZ, 1996; NERICH et al., 2008; AZNAR et al., 2009). No Brasil, dados obtidos do 

sistema Hemovida Web Coagulopatias em 2010 e apresentados pela Coordenação de Política 

Nacional de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde mostram que 33,06% dos 

diagnósticos referem-se à forma moderada, seguida de 28,22% relativos à forma grave e 

23,93% relacionados à forma leve. Há cerca de 14,79% dos pacientes cujos dados não trazem 

informações sobre a gravidade de seus sintomas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 

 

Tabela 2 - Classificação fenotípica da hemofilia B e suas características clínicas. 

Classificação 
Nível de FIX 

(IX:C) 
Frequência Fenótipo Clínico 

Idade média 

ao diagnóstico 

Grave <0,01 UI/mL 

(<1% da 

atividade normal) 

60% Hemorragias 

espontâneas músculo-

esquelética e de 

tecidos moles 

 

≤2 anos 

Moderada 0,01 – 0,05 

UI/mL 

(1 – 5% da 

atividade normal) 

15% Hemorragias nas 

articulações e em 

músculos após 

pequenas lesões ou 

intervenção cirúrgica 

 

<5 anos 

Leve 0,05 – 0,40 

UI/mL 

(5 – 40% da 

atividade normal) 

25% Hemorragias somente 

em pós-operatórios e 

traumas 

Tardiamente 

Fonte: HORAVA; PEPPAS, 2017 

 

 

Os pacientes com altas deficiências apresentam manifestações hemorrágicas de 

repetição (2 a 4 por mês) e hemartroses graves, as quais, quando não tratadas adequadamente, 

evoluem para artropatias crônicas e incapacitantes. Estes pacientes estão sujeitos a 

hemorragias agudas, que podem comprometer órgãos vitais. As manifestações hemorrágicas 

são intermitentes e alguns pacientes podem não apresentar sangramentos por semanas ou 

meses (KESLEER; MARIANI, 2006). 

Hemorragia cerebral é uma complicação grave que pode resultar de um trauma leve ou 

ocorrer espontaneamente, particularmente em pacientes com o quadro grave da doença. 
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Sintomas associados incluem enxaquecas, vômitos, sonolência, mudanças de comportamento, 

visão dupla e convulsões (HORAVA; PEPPAS, 2017). Hemorragias cerebrais são a principal 

causa de morte hemorrágica (DELOUGHERY, 2015). 

Na hemofilia moderada, os hematomas e hemartroses nem sempre estão associados a 

traumatismos evidentes. Embora essas manifestações não sejam tão intensas quanto na 

hemofilia grave, se não tratadas adequadamente podem evoluir com instabilidade articular, 

resultando em sangramentos importantes e frequentes, fazendo com que a doença se expresse 

de maneira mais intensa do que poderia indicar o nível plasmático do fator deficiente 

(KESSLER; MARIANI, 2006).  

Nas formas leves de hemofilia, os sangramentos somente ocorrem após traumas ou 

cirurgias, porém pode haver hemartroses espontâneas, especialmente em articulações onde 

previamente ocorreram hemorragia pós-traumática não tratada corretamente. Muitas vezes, 

essa forma de hemofilia é diagnosticada somente na idade adulta (DARBY et al., 2007). 

Cerca de um terço das portadoras da mutação são classificadas como assintomáticas, 

isto é, elas possuem 40 – 60% dos níveis de FIX plasmático e apresentam sangramento 

anormal. As portadoras sintomáticas apresentam um quadro leve de manifestação da doença, 

entretanto, possuem fluxo menstrual mais intenso e prolongado conhecido como menorragia, 

dismenorreia (cólica menstrual intensa) e sangramentos durante a ovulação que causam dor. 

Esse tipo de sangramento pode tornar-se grave, especialmente em portadoras com nível de 

FIX plasmático muito baixo. Há também um alto risco de hemorragia em cistos ovarianos 

devido ao aumento do sangramento interno durante a ovulação bem como o desenvolvimento 

de endometriose (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016). 

 

1.3 Fator IX 

 

1.3.1 Gene do fator IX 

 

Em 1982, iniciaram-se os estudos de caracterização molecular do gene e do DNA 

complementar (cDNA) do FIX (CHOO et al., 1982; KURACHI; DAVIE, 1982). Nestes 

estudos, a caracterização parcial do gene foi estabelecida. Posteriormente, os mesmos grupos 

de pesquisa mostraram a caracterização completa do gene e do cDNA do FIX (ANSON et al., 

1984; YOSHITAKE et al., 1985), passos esses essenciais para futuros estudos que visavam a 

clonagem e expressão do FIX em células de mamíferos. Neste mesmo período, Camerino e 
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colaboradores (1984) demonstraram a localização do gene do FIX no braço longo do 

cromossomo X na banda Xq27.1 (CAMERINO et al., 1984) (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Localização do gene do FIX. O gene do FIX está situado no braço longo do 

cromossomo X na banda Xq27.1 (modificado de SPATZ; BORG; FEUNTEUN, 2004). 

 

 

O gene do FIX contém 34 kilobases (Kb), incluindo 7 íntrons e 8 éxons. O maior éxon 

possui 1935 pares de bases (pb) (YOSHITAKE et al., 1985). O seu transcrito é composto por 

2802 nucleotídeos e possui uma pequena região 5’ não traduzida (29 bases), uma região entre 

o códon iniciador e o códon de término (1383 bases) e uma região 3’ não traduzida (1390 

bases) (ANSON et al., 1984). 

 

1.3.2 Proteína do fator IX 

 

 O fator IX é uma glicoproteína plasmática cuja síntese é dependente de vitamina K e 

pertence à família das proteases que incluem a protrombina, os fatores VII e X e a proteína C. 

Sua síntese ocorre nos hepatócitos como uma proteína precursora de 461 aminoácidos e 57 

kDa contendo um pré-peptídeo sinal de 28 resíduos e um pró-peptídeo de 18 resíduos 

(DAVIE; FUJIKAWA; KISIEL, 1991). 

 O pré-peptídeo sinal é responsável por encaminhar a proteína para o retículo 

endoplasmático, sendo clivado pela enzima peptidase sinal. O pró-peptídeo é reconhecido 

pela enzima γ-carboxilase dependente de vitamina K, responsável pela γ-carboxilação de 
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resíduos de ácido glutâmico. Esses dois segmentos peptídicos são removidos antes da proteína 

ser secretada para a circulação (BOWEN, 2002). 

 A proteína madura, também conhecida como zimogênio de serina-protease, apresenta 

415 aminoácidos (MA, 2010), peso molecular de 55 kDa, e sua ativação proteolítica ocorre 

via complexo FVIIa/FT ou FXIa, de acordo com o modelo celular da coagulação sanguínea, 

resultando na formação da sua forma ativada denominada FIXa (SCHMIDT; BAJAJ, 2003) 

(Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – Fases de maturação do FIX. A proteína é sintetizada como uma forma precursora 

contendo um pré-peptídeo sinal e um pró-peptídeo. Esses dois segmentos peptídicos são 

removidos antes da proteína ser secretada para a circulação. Durante esse processo, o FIX 

sofre outras modificações pós-traducionais como glicosilação, sulfatação e fosforilação. A 

ativação do FIX ocorre no plasma após a liberação do peptídeo de ativação, resultando na 

formação de duas cadeias, a leve, contendo os domínios Gla e EGF 1 e 2, e a pesada formada 

pelo domínio serina-protease unidas por uma ponte dissulfeto. As cores dos éxons do gene do 

FIX correspondem às suas respectivas estruturas traduzidas. Abreviações: Pre - pré-peptídeo, 

Pro - pró-peptídeo, GLA - domínio do ácido γ-carboxiglutâmico, γGLA - domínio γ-

carboxilado, EGF 1 e 2 - semelhante ao fator de crescimento epidérmico 1 e 2 (modificado de 

CHAVALI et al., 2011). 
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A ativação do FIX ocorre no plasma após a clivagem em duas regiões (Arg
145

-Arg
146

 e 

Arg
180

-Val
181

) liberando o peptídeo de ativação e resultando na formação de duas cadeias, a 

leve (resíduos 1-145) e a pesada (resíduos 181-415) unidas por uma ponte dissulfeto 

(SCHMIDT; BAJAJ, 2003). 

 Como todos os fatores de coagulação dependentes de vitamina K, o FIX apresenta 

quatro domínios. Na cadeia leve estão os domínios Gla (ácido γ-carboxiglutâmico) e EGF-like 

(semelhante ao fator de crescimento epidérmico) 1 e 2. Na cadeia pesada, localiza-se o 

domínio serina-protease (SCHMIDT; BAJAJ, 2003) (Figuras 5 e 6).  

 

 

 

Figura 5 – Estrutura primária do FIX humano com sua sequência de aminoácidos e 

respectivos domínios. Os aminoácidos que apresentam modificação pós-traducional se 

PRÉ-PEPTÍDEO 

-46     MQRVNMIMAE  SPSLITICLL  GYLLSAE 

PRÓ-PEPTÍDEO 

-19     CTVFLDHENA  NKILNRPKR 

DOMÍNIO GLA 

1     YNSGKLEEFV  QGNLERECME  EKCSFEEPRE  VFENTEKTTE 

REGIÃO HIDROFÓBICA 

41     FWKQYV 

DOMÍNIO EGF-1 

47     DGDQ  CESNPCLNGG  SCKDDINSYE  CWCPFGFEGK  NCE 

LINKER 

84     LDVT 

DOMÍNIO EGF-2 

88     CNI  KNGRCEQFCK  NSADNKVVCS  CTEGYRLAEN  QKSCEPAVPF 

131     PCGRVSVSQT  SKLTR 

PEPTÍDEO DE ATIVAÇÃO 

146     AEAVFPDVDY  VNSTEAETIL  DNITQGTQSF  NDFTR 

DOMÍNIO CATALÍTICO 

181    VVGGEDAKPG    QFPWQVVLNG    KVDAFCGGSI    VNEKWIVTAA    HCVETGVKIT 

231     VVAGEHNIEE     TEHTEQKRNV     IRAIIPHHNYN    AAINKYNHDI     ALLELDEPLV 

281     LNSYVTPICI        ADKEYTNIFL      KFGSGYVSGW   ARVFHKGRSA    LVLQYLRVPL 

331     VDRATCLRST     KFTIYNNMFC     AGFHEGGRDS    CQGDSGGPHV     TEVEGTSFLT 

381     GIISWGEECA      MKGKYGIYTK    VSRYVNWIKE     KTKLT 
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encontram destacados. No pré-peptídeo, o aminoácido metionina (M) é destacado em rosa. No 

domínio Gla, os 12 resíduos de Glu estão sublinhados e em laranja. No domínio EGF-1 as 

S53 e S61 estão em verde, e o D64 em vermelho. A posição de clivagem do peptídeo de 

ativação é encontrada em azul R145 e R180. No peptídeo de ativação, a Y155 sulfatada é 

destacada em amarelo, em vermelho e em roxo os resíduos glicosilados N157, N167, T159, 

T169, T172. Em verde, a S158 fosforilada. 

 

 

O domínio Gla compreende da tirosina 1 ao ácido glutâmico 40. Neste domínio ocorre 

a γ-carboxilação de 12 resíduos de ácido glutâmico (Glu) em ácido γ-carboxiglutâmico, pela 

enzima γ-carboxilase, necessários para a ligação do FIX aos fosfolipídeos e às células 

endoteliais. Esse domínio é codificado pelos éxons 2 e 3, compreende a região N-terminal e 

esta organização reflete a função principal do domínio Gla, ou seja, ancorar e concentrar o 

fator de coagulação em uma membrana primariamente ativada via pontes de Ca
+2

 (ZÖGG; 

BRANDSTETTER, 2009).  

Os domínios EGF-like 1 e 2 são formados pelo ácido aspártico 47 até a arginina 145. 

O domínio EGF-like 1 apresenta dois tipos de modificações pós-traducionais: a β-

hidroxilação do ácido aspártico 64 e a glicosilação dos aminoácidos serina (Ser
53

 e Ser
61

). As 

regiões N-terminal dos domínios EGF-like se ligam ao Ca
+2

, que medeia uma interface para 

interações de ligação (HANDFORD et al., 1990), e possivelmente, também ao Mg
+2 

 

(SHIKAMOTO et al., 2003). Estes domínios estão relacionados com a propriedade de ligação 

do FIX aos fatores VIII e X e à incorporação do FIXa ao complexo tenase (complexo 

FIXa/FVIIIa). Esses domínios são codificados pelos éxons 4 e 5 (MA, 2010).  

O peptídeo de ativação do FIX é codificado pelo éxon 6 e compreende da alanina 146 

a arginina 180, sendo rico em glutamato e aspartato. São encontradas três modificações pós-

traducionais principais nesse domínio: sulfatação na tirosina 155, N-glicosilação nos resíduos 

de asparagina 157 e 167, O-glicosilação nos resíduos de treonina 159, 167 e 172 e 

fosforilação na serina 158 (MAKINO et al., 2000). Essas modificações conferem alta 

solubilidade ao zimogênio e suprimem sua clivagem e ativação prematuras. A atividade 

enzimática do FIX só ocorre após a ativação proteolítica envolvendo a liberação do peptídeo 

de ativação do domínio catalítico (ZÖGG; BRANDSTETTER, 2009).  

No domínio catalítico do FIX, codificado pelos éxons 7 e 8, encontra-se o sítio ativo 

serina-protease, caracterizada pela tríade catalítica conservada dessas enzimas (His221, 

Ser365 e Asp264). Este domínio está compreendido do resíduo de valina 181 ao resíduo de 

treonina 415 (VYSOTCHIN; MEDVED; INGHAM, 1993). 



Introdução | 13 

    

 

Figura 6 – Esquema estrutural da proteína FIX. S - pré-peptídeo sinal, P - pró-peptídeo, Gla - 

domínio Gla, EGF1 e EGF2 - domínios semelhantes ao fator de crescimento epidérmico, PA - 

peptídeo de ativação, Protease - domínio serina-protease. Sítios de modificações pós-

traducionais: Gla - γ-carboxilação, Hya - β-hidroxilação, S - sulfatação, F – fosforilação, ♦ - 

N-glicosilação, ● - O-glicosilação. Os pontos de clivagem estão representados por triângulos 

(modificado de ORLOVA et al., 2012). 

 

 

O FIX sofre complexas modificações pós-traducionais durante sua passagem pelo 

retículo endoplasmático e pelo complexo de Golgi, como a β-hidroxilação, a glicosilação, a 

sulfatação e a fosforilação citadas anteriormente. Entretanto, a γ-carboxilação é a modificação 

crucial na formação do FIX funcional (RISHAVY; BERKNER, 2012).  

 

1.3.3 Mutações no gene do fator IX e suas consequências na proteína 

 

Há cerca de 1.101 tipos de mutações que podem ocorrer ao longo de todo o gene do 

FIX como mutações pontuais, deleções, inserções, rearranjos e inversões que provocam a 

hemofilia B (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2012). Os polimorfismos podem ser de dois 

tipos: polimorfismo de um único nucleotídeo e polimorfismo de comprimento, também 

conhecido como microssatélite (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2012). 

As mutações pontuais são o defeito genético mais comum e estão presentes em, 

aproximadamente, 90% dos pacientes hemofílicos (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 

2012). Entre essas, destacam-se as mutações missense que levam à troca de um aminoácido da 

proteína e causam um decréscimo ou perda total da sua atividade (MUKHERJEE et al., 2008). 

Sommer e colaboradores (1992) estimaram que as mutações missense causam 59% das 

hemofilias B moderada e grave e que essas mutações são, na maioria das vezes, de origem 

independente. Em contraste, esse tipo de mutação foi encontrado em, praticamente, todas as 

famílias (97%) com a doença de quadro leve e somente a minoria delas (41%) era de origem 

independente (SOMMER et al., 1992). Essas mutações podem ser classificadas em dois 

grandes grupos: 
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 Tipo I : mutações quantitativas, as quais resultam em níveis plasmáticos reduzidos da 

proteína normal. 

 Tipo II: mutações qualitativas da proteína com sua função reduzida, podendo estar presente 

em quantidade normal ou inferior no plasma. 

Muitas mutações missense podem se enquadrar em ambas categorias.  

As mutações do tipo I podem resultar de uma mutação no peptídeo sinal, o qual 

direciona o tráfico intracelular da proteína e não possui efeito na função da forma circulante 

no plasma. Defeitos no peptídeo sinal podem levar à redução da quantidade de proteína 

secretada, promovendo um grande espectro de gravidade da doença. A maioria dos defeitos 

do tipo I são causados pela diminuição da transcrição ou secreção proteica, causando a 

hemofilia B grave (LEE; BERNTORP; HOOTS, 2011). 

Todavia, aproximadamente 60% das mutações que causam a coagulopatia do tipo B 

são, predominantemente, do tipo II, característica incomum se comparada com deficiências de 

outros fatores de coagulação. Mutações que ocorrem nos resíduos da tríade catalítica do sítio 

ativo resultam em uma proteína sem atividade catalítica, o que acarreta no quadro grave da 

hemofilia B e aumento da incidência de inibidores. Outro exemplo de defeito do tipo II são 

mutações no pro-peptídeo, o qual medeia a interação com a γ-carboxilase. Alterações nessa 

região produzem proteínas com baixa atividade devido ao comprometimento da ligação 

fosfolipídica, resultando na doença leve a moderada (SAUNDERS; PERKINS, 2008). 

As mutações nonsense, no qual um códon de parada é adicionado, ocorrem geralmente 

em códons CGA. O gene do FIX apresenta 6 desses códons e a substituição da base 

nitrogenada C por T resulta no códon de parada TGA, levando, geralmente, a uma forma de 

hemofilia grave (BOWEN, 2002). 

As deleções são o segundo tipo de mutação do tipo II mais encontrada, presentes em, 

aproximadamente, 5 a 10% dos pacientes. Essas mutações incluem a deleção inteira ou parcial 

do gene, bem como deleções internas e microdeleções de um ou vários pares de bases, 

podendo ocasionar perda de domínios da proteína e da sua atividade. Estão normalmente 

associadas ao quadro grave da doença (BOWEN, 2002).  

As inserções, assim como as deleções, podem ser grandes ou somente de um 

nucleotídeo e afetam a função gênica ou o seu produto de maneira adversa. Rearranjos e 

inversões são muito raros na população hemofílica (BOWEN, 2002). 

O tipo de mutação designa não somente a gravidade da hemofilia B, como também a 

probabilidade que o paciente tem de desenvolver anticorpos inibidores durante a terapia de 
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reposição. As mutações associadas com a ausência do produto gênico, tais como as deleções 

ou mutações nonsense, proporcionam um alto risco para o desenvolvimento de inibidores. 

Mutações associadas com a presença do produto gênico, mesmo que em pequenas 

quantidades, proporcionam um risco menor de desenvolvimento dos mesmos (BOWEN, 

2002). Entretanto, a caracterização da mutação ainda não possibilita prever o tipo de resposta 

imune que será desenvolvido pelo paciente, sendo que outros loci gênicos, como o complexo 

de histocompatibilidade principal (MHC), podem estar envolvidos (LOLLAR, 1999). 

 

1.4 Tratamento da hemofilia B 

 

1.4.1 Tipos de terapia 

 

O intuito do tratamento das hemofilias é a prevenção ou controle de episódios 

hemorrágicos visando evitar artropatias incapacitantes e dano tecidual e melhorar a qualidade 

de vida e sobrevida, através da reposição dos fatores de coagulação ausentes (GATER; 

THOMSON; STRANDBERG-LARSEN, 2011). 

As modalidades de tratamento da hemofilia são definidas pela periodicidade com que 

é realizada a reposição dos fatores de coagulação, podendo ser sob demanda (episódico) ou 

profilático. O objetivo principal do tratamento sob demanda é oferecer uma compensação 

imediata de FIX após um episódio hemorrágico e minimizar o impacto do sangramento na 

sobrevivência ou no dano a longo prazo. Por outro lado, a profilaxia consiste no uso regular 

de concentrados de fator de coagulação a fim de manter os níveis de fator suficientemente 

elevados, mesmo na ausência de hemorragias, para prevenir os episódios de sangramentos, 

podendo ser classificada em primária, secundária e terciária, ou intermitente (periódica ou de 

curta duração) (SRIVASTAVA et al., 2013) (Figura 7).  
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Figura 7 – Regimes de tratamento da hemofilia B. A profilaxia primária caracteriza-se pela 

reposição regular contínua com início antes de evidências de alteração osteocondral e iniciada 

antes da segunda hemartrose e idade até 3 anos. A profilaxia secundária define-se como um 

tratamento de reposição regular contínuo com início após duas ou mais hemartroses e antes do 

aparecimento de alteração osteocondral. Já a terciária, inicia-se após evidência de alteração 

osteocondral. O último tipo de profilaxia é o de curta duração que tem como objetivo prevenir 

sangramentos, sendo realizado por períodos inferiores a 45 semanas ao ano (modificado de 

COPPOLA; DI CAPUA; DE SIMONE, 2008). 

 

 

A profilaxia primária caracteriza-se pela reposição regular contínua com início antes 

de evidências de alteração osteocondral e iniciada antes da segunda hemartrose e idade até 3 

anos. A profilaxia secundária define-se como um tratamento de reposição regular contínuo 

com início após duas ou mais hemartroses e antes do aparecimento de alteração osteocondral. 

Já a terciária, inicia-se após evidência de alteração osteocondral. O último tipo de profilaxia é 

o de curta duração que tem como objetivo prevenir sangramentos, sendo realizado por 

períodos inferiores a 45 semanas ao ano (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 

2016). 

 Diversos estudos demonstram os benefícios do regime profilático na qualidade de vida 

dos hemofílicos, como a redução dos riscos de hemorragias espontâneas e complicações 
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subsequentes das hemartroses (GOUW; VAN DER BOM; MARIJKE VAN DEN BERG, 

2007; MANCO-JOHNSON et al., 2007; COPPOLA et al., 2012), bem como a prevenção de 

hemorragia intracranial e outros tipos de hemorragias graves, prevenção de dor e redução na 

incapacitação a longo prazo (COPPOLA et al., 2012), sendo, portanto, recomendado como a 

primeira linha de tratamento para crianças com hemofilia grave e ao longo dos anos, observa-

se um aumento na profilaxia em pacientes adultos (BAUER, 2015).  

Segundo dados da Federação Mundial de Hemofilia (2016), estima-se que no Brasil 

89% dos hemofílicos acima de 18 anos de idade e 65% com menos de 18 anos recebem 

tratamento profilático (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016). Atualmente, um 

paciente com tratamento plasmático para hemofilia B custa para o SUS R$ 49.917,00. De 

acordo com o volume da aquisição de FIX plasmático pelo governo em licitação, no período 

entre 13/08/2015 e 12/08/2016, foram adquiridos um total de 94.500.000 unidades 

internacionais (UI) de FIX derivado de plasma a um valor total de R$ 51.795.450,00, 

resultando em um valor médio por UI de R$ 0,55 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).   

Estimativas sugerem que os fatores de coagulação correspondem a até 98% do total de 

gastos com o tratamento da hemofilia. Há diversos fatores que impactam nos custos médicos 

diretos do tratamento como o tipo de fator prescrito (derivado de plasma ou recombinante), 

tipo de tratamento (sob demanda ou profilático), idade dos pacientes e comorbidade 

(contaminação por HIV ou HCV) (GATER; THOMSON; STRANDBERG-LARSEN, 2011).   

Estima-se que mais de 75% da população mundial de hemofílicos (cerca de 350.000 

pessoas) não é tratada regularmente ou não recebe nenhum tipo de tratamento (ARRUDA; 

DOSHI; SAMELSON-JONES, 2017). As limitações são devido aos custos associados ao 

valor de mercado do fator (derivado do plasma ou recombinante), aos cuidados médicos e às 

possíveis complicações com a terapia (BERNTORP; SHAPIRO, 2012). Sem os tratamentos 

mais modernos, a expectativa de vida média é de 11 anos, o que é uma realidade em muitos 

países em desenvolvimento (DARBY et al., 2007). 

 

1.4.2 Produtos disponíveis no mercado e suas limitações 

 

A terapia de reposição para o tratamento da hemofilia B disponível baseia-se na 

infusão intravenosa do concentrado do fator deficiente, que pode ser de origem plasmática 

como o FIX derivado de plasma de pureza intermediária (Konyne-80 & Bebulin
®

); de alta 
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pureza (AlphaNine
®

 SD, Octanine
®

, Immunine
TM

); de ultra pureza (Mononine
®

; Nonafact
®

) 

ou recombinante (HORAVA; PEPPAS, 2017) (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 – Produtos comercialmente disponíveis para o tratamento da hemofilia B 

Produto 
Companhia 

farmacêutica 
Tipo Uso 

Aprovação 

FDA 

Mononine
®
/ 

Berinin-P
®
 

CSL Behring Derivado de 

plasma 

 

Demanda 1992 

Immunine
TM

 Baxter/Baxalta Derivado de 

plasma 

 

Demanda e profilaxia - 

AlphaNine 

SD
®
 

Grifols Derivado de 

plasma 

 

Demanda 1996 

Octanine
®
 Octapharma Derivado de 

plasma 

 

Demanda - 

Fator IX
®

 Grifols Derivado de 

plasma 

 

Demanda e profilaxia - 

BeneFIX
®

 Pfizer Recombinante Demanda 

 

1997 

RIXUBIS
TM

 Baxter/Baxalta Recombinante 

 

Demanda e profilaxia 2013 

ALPROLIX
®

 Biogen Idec Recombinante de 

longa duração 

 

Demanda e profilaxia 2014 

IXINITY
®
 Cangene 

Emergent 

BioSolutions 

 

Recombinante Demanda 2015 

IDELVION
®
 CSL Behring Recombinante de 

longa duração 

 

Demanda e profilaxia 

 

2016 

REBINYN
®
 Novo Nordisk Recombinante de 

longa duração 

Demanda e profilaxia 2017 

Fonte: HORAVA; PEPPAS, 2017 

 

 

O Brasil não apresenta tecnologia para a produção de concentrados de FIX derivado 

de plasma. O plasma brasileiro, proveniente de doações, é fracionado por companhias 

europeias e retorna ao país na forma de concentrado de fator liofilizado, tendo assim um 
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elevado custo. O FIX recombinante também precisa ser importado, o que acarreta em um alto 

valor de mercado. Em 2015, o Brasil utilizou mais de 103 milhões de UI de concentrados de 

FIX, dos quais 100% eram derivados de plasma humano (WORLD FEDERATION OF 

HEMOPHILIA, 2016). A Tabela 4 apresenta um ranking mundial com os 10 principais 

consumidores de concentrados de FIX e a discriminação entre as frações derivada de plasma e 

recombinante. 

 

 

Tabela 4 – Comparação de consumo de FIX derivado de plasma e recombinante pelos 

principais países consumidores de FIX.  

Países Total UI FIXdp FIXr 
% total de 

FIXdp 

% total 

de FIXr 

Estados Unidos 492.300.000 80.100.000 412.200.00 16 84 

Japão  128.700.000 57.200.000 71.500.000 44 56 

Brasil 103.356.950 103.356.950 0 100 0 

Rússia 99.140.361 99.140.361 0 100 0 

Reino Unido 91.982.767 9.473.960 82.508.807 10 90 

Alemanha 68.625.908 43.091.300 25.534.608 63 37 

Rep. da Coréia 43.457.000 2.494.000 40.963.000 6 94 

Colômbia 41.622.000 28.633.000 12.989.000 69 31 

Polônia  33.652.200 32.402.200 1.250.000 96 4 

Australia 26.442.100 2.305.000 24.137.100 9 91 

 Abreviações: dp – derivado de plasma; r – recombinante 

Fonte: WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016 

 

 

 Atualmente, os FIX de origem plasmática com registro ativo junto à ANVISA são 

Octanine F
®
 (Octapharma), Immunine

®
 (Baxter), Berinin P

®
 (CSL Behring) e Fator IX

®
 

(Grifols) e os recombinantes são Alprolix
®
 (Biogen), BeneFIX

®
 (Pfizer) e Rixubis

®
 8 

(Baxter) (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, 2017). O 

fator IX de origem plasmática faz parte do rol de tecnologias ofertadas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) para o tratamento da hemofilia B, enquanto que os de origem recombinante não 

são disponibilizados pelo mesmo. 
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Os produtos derivados do plasma humano apresentavam o risco de transmissão de 

agentes infecciosos como o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e os vírus da hepatite B 

(HBV) e C (HCV). A utilização destes produtos contaminados, por exemplo, foi responsável 

pela transmissão generalizada do HIV em pacientes hemofílicos no início dos anos 1980 e 

pelo aumento subsequente da taxa de mortalidade ocasionada pela síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) (DARBY et al., 1995, 2007). Avanços nas tecnologias de 

triagem, de purificação e de inativação de patógenos do plasma melhoraram a segurança dos 

produtos modernos. Todavia, nos últimos anos, a hepatite E emergiu como uma fonte de 

preocupação causada pelo aumento das taxas de infectividade nos doadores de sangue 

(WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016).  

Há ainda o risco de transmissão de prions que causam a nova variante da doença de 

Creutzfeldt Jacob e de agentes infecciosos emergentes que podem ultrapassar a barreira 

interespecífica ou serem resistentes aos processos de inativação viral como o vírus aviário da 

influenza A (H5N1) (UNGCHUSAK et al., 2005; LUDLAM; TURNER, 2006) ou vírus não 

envelopados como o parvovírus B19 (SCHNEIDER et al., 2008). 

Uma nova contaminação com o hepegivirus humano (HHpgV-1) foi identificada em 

bolsas de transfusão sanguínea e em pacientes hemofílicos que receberam concentrados de 

fator derivado de plasma. A transmissão de patógenos emergentes e re-emergentes, como os 

vírus de West Nile, Dengue, Ross River e Hendra, também é motivo de preocupação 

(WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016).  

Outra limitação na segurança dos concentrados derivados de plasma reside na 

presença de quantidades detectáveis de FIX ativo e níveis residuais de outros fatores pró-

coagulantes, os quais resultam em um risco significativo de provocar episódios trombóticos 

(ORLOVA et al., 2012). 

O principal efeito colateral da infusão de concentrados de FIX é o desenvolvimento de 

inibidores, que são anticorpos policlonais da classe IgG direcionados contra o FIX 

(aloanticorpos). Neste caso, os pacientes passam a não responder a infusão do fator deficiente 

e apresentam episódios hemorrágicos de difícil controle (FRANCHINI; MANNUCCI, 2011). 

A prevalência de inibidores na hemofilia B é de cerca de 6%, acometendo mais 

frequentemente os pacientes com quadro grave e após as primeiras infusões do fator 

deficiente, em geral, dentro dos primeiros 150 dias de exposição ao concentrado de FIX 

(BERNTORP; SHAPIRO, 2012). O Brasil apresenta o segundo maior índice de prevalência 
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de inibidores no mundo (15 casos), superado apenas pelo Irã (16 casos) (WORLD 

FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016).  

O risco de se adquirir inibidores é, até certo ponto, determinado por fatores genéticos, 

particularmente grandes deleções do gene do FIX. Estas deleções estão relacionadas à 

ocorrência de reações anafiláticas após a infusão do fator (JAYANDHARAN; 

SRIVASTAVA, 2012). Outros determinantes genéticos, tais como histórico familiar de 

inibidores, etnia, bem como vários fatores não genéticos, como técnicas de manufatura de 

concentrados do fator, tipo de produto utilizado, unicidade versus multiplicidade de diferentes 

produtos infundidos, idade do paciente à primeira infusão de concentrado, uso intensivo 

durante cirurgia, dentre outros, também podem ser responsáveis pelo desenvolvimento destes 

aloanticorpos (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2012). 

Desde a aprovação, em 1997, do primeiro produto de FIX recombinante licenciado 

pelo US Food and Drug Administration (FDA) para o uso clínico no tratamento da hemofilia 

B, o BeneFIX
®
, diversos outros recombinantes foram lançados no mercado visando o 

tratamento sob demanda e profilaxia (HARTMANN; CROTEAU, 2016). Esses 

recombinantes proporcionaram uma gama de opções para o tratamento dos hemofílicos B, 

mas não oferecem nenhum novo benefício terapêutico. Cada um dos recombinantes é um 

agente hemostático eficiente com um tempo de meia-vida em torno de 25 horas. Assim, um 

regime profilático de infusões de duas vezes por semana é necessário para manter o nível 

plasmático do FIX acima de 1% (LAMBERT et al., 2007). A nova classe de recombinantes de 

longa duração, aprovada a partir de 2014, possui modificações estruturais como fusão com a 

porção Fc de IgG (Alprolix
®
) e fusão com a albumina humana (Idelvion

®
) e modificações 

químicas como a peguilação (Rebinyn
®

) que aumentam a meia-vida da proteína, apresentando 

potencial de impactar positivamente na qualidade de vida dos pacientes (HARTMANN; 

CROTEAU, 2016).   

A grande maioria dos recombinantes é produzida em células de ovário de hamster 

chinês (CHO), cultivadas em meio livre de componentes de origem animal. Com exceção do 

Alprolix
®
 que é produzido em células de rim embrionário humano (HeK). 

Alguns estudos sugerem que a utilização de produtos recombinantes produzidos em 

células murinas podem estar associados a um aumento no risco de desenvolvimento de 

inibidores (WIGHT; PAISLEY, 2003; JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2012). Isso pode 

acontecer devido a duas diferenças críticas encontradas entre os humanos e a maioria dos 

mamíferos: os humanos perderam a habilidade de biosintetizar os epítopos Gal•1-3Galβ1-
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(3)4GlcNac (α-Gal) e um importante ácido siálico, o ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc), 

estruturas que estão presentes em uma grande variedade de células de mamíferos. Estes 

epítopos glicanos não-humanos podem afetar potencialmente a imunogenicidade e/ou a 

eficácia de glicoproteínas terapêuticas (PADLER-KARAVANI; VARKI, 2011). Ainda, 

diferenças adicionais nas modificações pós-traducionais do FIX recombinante de murino 

como redução na sulfatação da tirosina 155 e ausência de fosforilação na serina 158 (POON et 

al., 2002), fazem com que sua meia-vida in vivo seja, aproximadamente, 30% menor se 

comparada com o concentrado derivado de plasma (FRANCHINI et al., 2013).  

Em suma, os obstáculos oferecidos pelas duas opções de tratamento para a hemofilia 

B, tem incentivado a comunidade científica ao desenvolvimento de novas moléculas e 

formulações de FIX recombinante mais eficientes ou menos imunogênicas, tornando-o mais 

acessível à população de hemofílicos B (LAMBERT et al., 2007). 

 

1.5 Bioengenharia do FIX recombinante 

 

As últimas décadas de experiência clínica têm demonstrado a segurança e eficácia dos 

fatores de coagulação recombinantes. Com a adoção de estratégias de profilaxia, houve um 

progresso na prevenção de complicações ligadas à coagulopatia. Atualmente, o conhecimento 

da estrutura e função dos fatores de coagulação, dos mecanismos da hemofilia e seus 

inibidores, avanços na terapia gênica e a demanda mundial por concentrados desses fatores 

levaram a comunidade científica à busca por estratégias de biogenharia para melhorar o 

quadro terapêutico da doença (PIPE, 2005).  

A bioengenharia dos fatores de coagulação recombinantes visando melhorar suas 

atividades promete superar algumas das limitações do tratamento atual como os altos custos 

da terapia e aumentar a disponibilidade para a população hemofílica mundial (PIPE, 2005). A 

figura 8 mostra estratégias de biogenharia para aumentar as propriedades funcionais do FIX 

recombinante.  
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Figura 8 – Exemplos de estratégias de biogenharia para aumentar as propriedades funcionais 

do FIX recombinante (modificado de PIPE, 2010).   

 

 

1.5.1 Sistemas de expressão alternativos 

 

Os fatores de coagulação são um grupo de proteínas complexas de difícil expressão 

(KUMAR, 2015). Mudanças na maquinaria intracelular de enovelamento ou de modificações 

pós-traducionais podem melhorar a produção de proteínas recombinantes em células de 

mamíferos (WELLS; ROBINSON, 2017). 

 Utilizando ferramentas como pequenos RNAs de interferência (siRNA) e nucleases 

zinc fingers é possível diminuir e/ou silenciar a expressão de genes apoptóticos, como 

BAX/BAK, visando aumentar a produção de proteínas (LIM et al., 2006; COST et al., 2010). 

Graav e colaboradores (2015) realizaram um silenciamento triplo dos genes FUT8, BAX e 

BAK com CRISPR/Cas9 em três dias, gerando uma linhagem celular CHO robusta para a 

produção de proteínas, sem efeitos adversos em outros genes (GRAV et al., 2015). 

 Um dos exemplos mais relevantes sobre a melhoria da expressão de proteínas 

heterólogas em uma linhagem celular de mamífero é a superexpressão da proteína de ligação 

X-box 1, a qual é uma importante reguladora atuando em células plasmáticas controlando a 

diferenciação e a resposta a proteínas não enoveladas. Isso resultou no aumento da maquinaria 
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de secreção celular, isto é, do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi, promovendo o 

aumento da produtividade em células CHO (TIGGES; FUSSENEGGER, 2006).      

 

1.5.2 Tecnologias para a extensão da meia-vida do FIX recombinante 

 

O foco no tratamento da hemofilia B atualmente está na modificação do FIX para 

melhorar alguns aspectos da sua biologia, mais notadamente, seu tempo de meia-vida, sua 

atividade funcional e sua imunogenicidade (LAFFAN, 2016). 

Os benefícios do aumento da meia-vida do FIX são a manutenção de altos níveis da 

proteína por mais tempo com poucas infusões. Embora, essas modificações possam aumentar 

o risco de reações adversas, elas também podem reduzir a frequência de alguns efeitos 

indesejáveis, como a formação de inibidores. As novas tecnologias utilizam a fusão do fator 

de coagulação com outra molécula que pode ter uma meia-vida maior ou proteger o fator do 

seu próprio mecanismo de eliminação. As moléculas que estão em uso clínico são o 

polietilenoglicol (PEG), a albumina e a porção Fc da imunoglobulina G (IgG) (LAFFAN, 

2016). 

A meia-vida longa da IgG é devido ao seu mecanismo de reciclagem atípico. Após a 

endocitose, a IgG se liga ao receptor neonatal de Fc dentro do endossomo. Essa ligação a 

protege de ser destruída pelo lisossomo e, ao invés disso, é reciclada para o plasma 

(ROOPENIAN; AKILESH, 2007). A porção Fc é coexpressa juntamente com o FIX, 

formando um dímero ligado via ponte dissulfeto na extremidade C-terminal do FIX 

(DUMONT et al., 2012). O FIX-Fc foi aprovado pelo FDA em 2014 com o nome comercial 

de Alprolix
®
. 

A albumina apresenta extensão no tempo de meia-vida devido ao mesmo mecanismo 

de reciclagem da IgG (METZNER et al., 2009). O FIX-FP foi aprovado pelo FDA, em 2016, 

com o nome comercial de Idelvion
®
. 

Por fim, PEG é um polímero de óxido de etileno usado para aumentar a meia-vida de 

proteínas no plasma, bem como modificar a solubilidade, a estabilidade e a biodistribuição de 

drogas. A peguilação do FIX foi realizada nos N-glicanos do peptídeo de ativação, não 

interferindo na atividade da proteína (OSTERGAARD et al., 2011). O N9-GP foi aprovado 

pelo FDA, em 2017, com o nome comercial de Rebinyn
®
. 
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1.5.3 Estratégias de bioengenharia visando o aumento da atividade biológica do FIX 

recombinante 

 

O método mais utilizado na bioengenharia de proteínas é chamado “design racional”, 

o qual envolve mutagênese sítio dirigida de proteínas-alvo (ARNOLD, 1993). Essa 

abordagem permite a introdução/alteração de sequências em um gene alvo que levam à 

incorporação de aminoácidos específicos na proteína de interesse (ANTIKAINEN; MARTIN, 

2005). 

A substituição de um ou múltiplos aminoácidos em uma sequência alvo de uma 

proteína recombinante pode afetar drasticamente suas propriedades como especificidade de 

ligação, suscetibilidade à degradação e estabilidade, sendo uma importante ferramenta para a 

otimização de características terapêuticas das mesmas (SZLACHCIC; ZAKRZEWSKA; 

OTLEWSKI, 2011). 

Simioni e colaboradores (2009) substituíram o aminoácido arginina na posição 338 do 

domínio catalítico da proteína FIX pelo aminoácido leucina, mimetizando uma mutação 

espontânea encontrada em uma família trombofílica da Itália denominada FIX Padua. Os 

indivíduos afetados apresentam 8 vezes mais atividade específica de FIX que as pessoas sem 

a referida mutação. No estudo in vitro utilizando um vetor lentiviral e células Hek 293, foi 

observado um aumento de 5 a 10 vezes na atividade específica do FIX mutante em relação à 

proteína selvagem, demonstrando que essa mutação resultou em um FIX hiperfuncional 

(SIMIONI et al., 2009). 

Em 2013, Kao e colaboradores geraram uma nova variante de FIX recombinante 

denominada FIX-TripleL através da substituição dos aminoácidos valina, na posição 86, e 

glutamato, na posição 277,  por resíduos de alanina e do aminoácido arginina por leucina 

(mutação Padua) no domínio catalítico da proteína. Essas mutações aumentaram 22 vezes a 

atividade de coagulação específica in vitro (KAO et al., 2013). 

Essas variantes poderiam reduzir consideravelmente as infusões necessárias para se 

atingir a eficácia hemostática no futuro (PIPE, 2010). 

Este trabalho parte da hipótese que mutações sítio dirigidas em regiões importantes do 

FIX como os domínios Gla e catalítico podem aumentar sua atividade biológica. Para tanto, 

torna-se necessária a busca por novas mutações que favoreçam esse aumento.   
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7 Conclusão 

 

Neste trabalho, utilizando ferramentas de bioengenharia, desenvolvemos três novas 

variantes de FIX recombinante humano com maior atividade específica, sendo FIX-ALL a 

mais potente variante in vitro descrita até o momento. Dentre elas, FIX-YKALW apresentou 

maior proteção hemostática in vivo, com uma dose 5 vezes menor que a recomendada para o 

medicamento referência para o tratamento da população hemofílica B brasileira. 

Mais estudos são necessários para caracterizar essas proteínas quanto aos riscos 

trombótico e imunogênico para garantir a sua segurança na aplicação clínica. 

Entretanto, as variantes geradas aqui podem, no futuro, ser associadas à estratégia de 

terapia gênica no intuito de promover uma cura definitiva para a hemofilia do tipo B. De fato, 

um impacto mais imediato, seria adaptar esses novos FIX recombinantes para a produção 

comercial em linhagens celulares humanas como a SK-Hep-1 visando uma produção de 

concentrados de baixo custo, aumentando-se, assim, sua disponibilidade, em especial para os 

países em desenvolvimento, como o Brasil. 
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