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RESUMO

Monteiro ARS. Expressão de hormõnio de crescimento da carpa
f/ypophfha/m/chfhys mo/ffHx em ]eveduras. [tese (Doutorado em Biotecnologia)]. São
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulol 201 1.

A demanda por produtos da pscicultura vem crescendo rapidamente. sendo

economicamente relevante consider os avanços da moderna biotecnologia. Um

aumento na taxa de crescimento de peixes poderia ser alcançado empregando-se a

suplementação alimentar com proteínas recombinantes produzidas por leveduras. Já

foram demonstrados efeitos extremamente satisfatórios resultantes da introdução de

hormõnio de crescimento de peixe. Neste trabalho, foram construídas linhagens

recombinantes das leveduras Pfch/a pasfods e Saccha/omyces ceneüs/ae que

expressam harmónio de crescimento da carpa }ltypophfha/m/chfhys mo//l7ix (GHc),

visando aplicações futuras na suplementação alimentar de peixes. Para expressão

em P. pasto/is, o cDNA codificador de GHc foi inserido nos plasmídeos pHILD2

(expressão interna) e pPIC9K (expressão e secreção) dando origem aos plasmídeos

pHILGH e pPICGH. Para a expressão em S. cerevfs/ae o cDNA codificador de GHc

foi inserido entre o promotor e terminador PGK de modo que o cassete de expressão

ficasse ladeado por elementos õ, dirigindo a integração em múltiplas cópias no

genoma de S. cenevfsiae. Ainda, visando obter altos níveis de secreção da proteína

GHc, foi construído também, um plasmídeo onde a sequência codificadora de GHc

foi fusionada à uma sequência sinal modificada (sequência sinal da proteína "killer"

de K7uyveromyces /acZis, fusionada a fragmento de interleucina humana). Os clones

recombinantes derivados de S. cerevlslae e P. pastoris expressaram uma proteína

recombinante de aproximadamente 20 KDa. Um dos clones recombinantes de S.

cerevfsiae excreta cerca de 5 vezes mais proteínas totais quando comparado com o

controle. As proteínas recombinantes apresentaram hibridação específica contra

anticorpo anti GHc comercial.Os resultados indicam que as proteínas recombinantes

produzidas neste trabalho são biologicamente ativas.

Palavras chave: Saccha/omyces cenevlsfae. Pzchia pasfoHs. Proteína heteróloga

Pscicultura. Produção de alimento.



ABSTRACT

Monteiro ARS. Expression in yeasts of the growth hormone of the carp
Hypophfha/m/chfhys mo#fnx. [Ph. D. Thesis (Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 201 1 .

The demand for fishery products is an expanding área, and it is thus considered

economically interesting to find new biotechnological solutions. The increase in the

growth rate of fishes is an economic factor that could be reached with the use of well

defined molecular strategies, as the production of heterologous proteins in yeasts.

Preliminary studies showed a successful e#ect of the introduction of the purified fish

GH (growth hormone). In this work, recombinant strains of the yeasts P/ch/a pasto/ís

ar\d Saccharomyces cerevisiae wich express the Hypophthalmichthys molitrix caro

growth hormone (GHc), were contructed aiming its future use feeding

supplementation. In order to achieve the GHc expression in P. pasfoHs, the GHc

codifing cDNA was introduced into the plasmids pHILD2 (intracellular expression)

and pPIC9K (expression and secretion), originating the plasmids pHILGH and

pPICGH. The expression of the GHc in S. cenevls/ae was driven by the PGK

promoter and terminator and the cassette was flanked by the õ elements, which

provide for the integration of multiple copies into the S. cerev/s/ae genome. We also

constructed a plasmid in which the GHc cDNA sequence was fused to a modified

signal sequence (K7uWenomyces /acf/s killer protein signal sequente fused to a

human interleukin fragment), aiming to reach high leveis of secretion of the
heterologous protein. P. pasfons and S. cerev7s/ae recombinant clones were shown

to express a recombinant protein of 20 KDa. One of the S. cerev/s/ae recombinant

clones secreted 5 tomes more total proteins when compared to the control. The

recombinant proteins showed hybridization of the bands against antibody anti-

commercial GHc. The results indicate that the recombinant proteins produced in this

work are biologically active.

Key words: Sacchanomyces cerev7s/ae.
Fishering. Feeding supplementation.

Pichia pastoris. Heterologous protein
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lINTRODUÇÃO

No ano de 2010, o Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil (MPA) divulgou

dados que mostravam o grande potencial do país, em se tornar um dos maiores

produtores mundiais de pescado. A atividade pesqueira no país gera um PIB de R$

5 bilhões por ano. Além disso, mobiliza cerca de 800 mil profissionais entre

pescadores e aquicultores e proporciona 3,5 milhões de empregos diretos e

indiretos. O levantamento estatístico feito em 2010 mostra que nos últimos anos

houve um crescimento significativo da atividade pesqueira. De 2003 para 2009, a

produção na atividade pesqueira que era de 278 mil toneladas, passou para 415 mil

toneladas, o que representa um aumento de aproximadamente 49% em menos de

uma década (Brasil, 2010).

As espécies de peixes mais cultivadas no país variam entre as regiões, sendo

que no norte do país as espécies mais cultivadas são o Tambaqui(Co/ossoma

mac/opomum) e o Pirarucu (Árapaima g/gas). No nordeste e sudeste, destaca-se a

Tilápia (71/ap/a sp). No sul há um grande cultivo de diferentes espécies de Tilápias e

Carpas, assim como ostras e mexilhões. No centro oeste destacam-se o Tambaqui,

Pacus e Pintado (Pseudop/afysfoma co/ruscans) (Brasil, 201 0).

Devido a esse grande crescimento na psicultura do país, é economicamente

interessante que os avanços na área da biotecnologia, venham a ser aplicados. Um

aumento na taxa de crescimento de peixes é um fator económico determinante que

poderá ser alcançado com o uso de estratégias moleculares bem trabalhadas para

este fim, como a produção de proteínas heterólogas em leveduras.

Em trabalho anterior, o grupo de pesquisas do Professor Spartaco Astolfi

Filho (UFAM), já havia obtido a sequência codificadora hormõnio de crescimento da

carpa (GHc) llrypophfha/m/chfhys mo//fríx. Neste trabalho buscou-se alcançar a

expressão do GHc a partir de diversas linhagens de leveduras recombinantes que

foram construídas e parcialmente caracterizadas.

A levedura Saccha/omyces cerev/s/ae foi escolhida como hospedeira tanto

para a expressão intracelular quanto para a expressão extracelular, devido ao seu

bem conhecido potencial como hospedeira de proteínas heterólogas. Além disso,

buscou-se desenvolver um novo sistema que possibilitasse secreção potencializada

e para tanto foi empregada a sequência sinal da proteína "killer" da levedura
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K7uyve/omyces /acf/s fusionada ao fragmento de interleucina-j3 humana, que já havia

sido descrita para essa finalidade.

A levedura P7ch/a pasto/7s também foi selecionada como uma alternativa para

superprodução de Ghc tanto intracelular quanto extracelular, que seria conseguida

graças ao promotor forte de expressão ÁOXI e da alta densidade celular possível de

ser alcançada com esta levedura.
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2REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.IHORMÕNIODECRESCIMENTO(GH)

A glândula pituitária é a grande responsável pela síntese e secreção do

hormõnio de crescimento ou somatotropina (GH). Entretanto, já foi verificado que a

síntese de GH pode ocorrer e outros locais nos vertebrados. Em mamíferos, a

síntese já foi localizada em linfócitos, placenta, tecido mamário, glândula pineal e

cérebro (Butler e Le Roith, 2001).

Nas últimas décadas. muito esforço tem foi no sentido de se elucidar as

funções e a regulação do GH. Presente em todos os vertebrados, já foi esclarecido

que este hormõnio está envolvido em muitas outras funções, além do crescimento

somático. Pode-se destacar o desenvolvimento de gõnadas, comportamento social,

mobilização de energia e apetite (Canosa et al., 2007).

GH é capaz de modular a sensibilidade de tecidos à insulina. Entretanto,

pouco é entendido quanto a sequência de eventos moleculares que levam à essas

mudanças na sensibilidade tecidual. GH possui efeitos crónicos e agudos no

metabolismo de carboidratos e lipídios. Sobre condições de privação de GH os

efeitos são agudos, causando decréscimo na concentração de glicose sanguínea,

estímulo de captura de glicose pelo músculo esquelético, estímulo de transporte de

glicose e lipogenêse em adipócitos isolados. Posteriormente, ocorrem os efeitos

crónicos que são: aumento na concentração de glicose sanguínea. resistência a

insulina, estimulação da lipólise (quebra de triglicerideos) e inibição no transporte de

glicose (Dominici et al., 2002).

Uma das principais ações de GH no crescimento é estimular a secreção de

IGF-l ("fator de crescimento semelhante à insulina"). Tal estímulo resulta na

proliferação de condrócitos, proliferação e diferenciação de mioblastos, levando ao

crescimento ósseo e desenvolvimento muscular (Bowen, 2003).

A secreção de GH é regulada pela somatostatina. hormânio produzido no

hipotálamo, responsável pela repressão da secreção do GH. Alguns estudos

apontam que a somatostatina atua também na repressão da síntese e tradução do

mRNA de GH, e não só na sua secreção (Sheridan e Hagemeister, 2010).

Com os avanços no desenvolvimento biotecnológico, houve uma grande
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expansão no uso terapêutico de GH, sendo extremamente aplicado em tratamentos

de nanismo, futura óssea, queimaduras e outros (Lee et al., 1999; Murray et al.,

A terapia de doenças relativas à deficiência de crescimento em humanos era

primeiramente feita utilizando-se GH produzido a partir de extrato de glândulas

pituitárias de cadáveres. A partir de 1985, esta prática foi descontinuada, devido ao

relato de três mortes causadas pela doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ) nos Estados

Unidos e uma morte na Inglaterra. A DCJ é uma encefalopatia espongiforme

transmissível, causada por príons, que não possui tratamento. A princípio, acreditou-

se que era uma doença causada por um vírus lento. Todavia, sabe-se hoje que se

trata de uma doença fatal que leva à demência progressiva que logo se associa à

ataxia cerebelar, deterioração visual e uma variedade de sintomas neurológicos. A

pessoa se torna muda e imóvel no estágio terminal. Pessoas contaminadas morrem

em cerca de l ano após o aparecimento dos sintomas (Johnston e Conly, 2001).

As vítimas relatadas da doença DCJ haviam feito terapia com GH de origem

pituitária humana nas décadas de 60 e 70, o que levou à co-relação das mortes ao

uso desta fonte de GH. A partir do ano de 1985, houve um grande avanço no uso de

GH sintético, produzido por bactéria, considerado seguro, já que neste não há a

possibilidade de contaminação viral (Milner, 1985). Este GH sintético é chamado,

muitas vezes, de met-GH, devido à presença no aminoácido metionina no início da

sequência protéica, necessária para dar início à tradução em bactéria.

2000)

2.2GHDEPEIXE

As proteínas GH de peixes são extremamente conservadas nas várias

espécies e gêneros (Tabela 1). Possuem cerca de 190 aminoácidos,

aproximadamente 22KDa. Assim como em outros vertebrados, a síntese de GH em

peixes ocorre na glândula pituitária e em outros tecidos extra-pituitários. De fato, foi

possível identificar mRNA de GH em gõnodas de truta e cérebro de dourado (Biga

et al., 20041 Li et al., 20051 Canosa et al., 2007). A expressão de mRNA em tecidos

extra-pituitários tem sido indicativo de que possam existir ações parácrinas (ação em

células vizinhas) e autócrinas (ação na própria célula) de GH, resultando na
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produção local de "fator de crescimento semelhante à insulina"(IGF-l) ou outros

fatores relacionados à outras funções além do crescimento somático (Waters et al.,
4 fl r\r\\

Em peixes, o GH está relacionado ao crescimento, metabolismo lipídico e

protéico, reprodução, função imune, aspectos comportamentais e, diferencialmente

dos outros vertebrados, está também relacionado à osmorregulação. O aumento de

GH na circulação de peixes, durante o processo de adaptação de água doce para

água salgada é essencial e fortemente ligado com a ativação de potencial resposta

imune não-específica e estimulação de macrófagos (Ryynanen et al., 2006).

Os cDNAs codificadores de GH de vários peixes já foram clonados e
expressos em vários sistemas como Eschedch/a co/i, Saccharomyces cerev/s/ae,

F#chia pasto/ís e outros (Tabela 2). Em S. cenevis/ae, o cDNA de truta

(Onco/hynchus myklss) foi clonado em plasmídio epissõmico, controlado por

promotor constitutivo de S. cerev/sae (Ppgk - promotor do gene da fosfoglicerato

quinase). A proteína GH expressa (cerca de 3% das proteínas totais) foi

administrada na alimentação de larvas de Tilápia e produziu aumento no

crescimento desses peixes (Jin et al., 1999). Em P. pasfoHs, foram clonados os

cDNAs de Carpa capim (Cfenophawngodon ide//a) e Seabass japonês (Lafeo/abrax

japonlcas) (Wei et al., 20081 Wang et al., 2003). A clonagem do cDNA de GH da

carpa C. /de//a, resultou em uma produção de aproximadamente 50 mg/L de proteína

GH (Wei et al., 2008).

Em psicultura, a administração exógena de GH recombinante, assim como a

produção de peixes transgênicos resultam em um grande aumento no crescimento

dos peixes. Pitkanen e colaboradores (1 999) verificaram um aumento de cerca de 14

vezes no peso de Sa/ve/ânus a/p/nus (Salvelino-ártico) com 10 meses de idade, em

comparação com o controle (animal selvagem). Além da alteração no tamanho,

também foi observado um aumento na quantidade de DNA em tecidos do fígado,

coração e músculo. Isto sugere que a suplementação com GH provoca um aumento

no tamanho e número de células, assim como possível poliploidia das células destes

tecidos (Pitkanen et al., 2001). Estudos da carcaça de peixes transgênicos que

super expressam GH demontram que estas contem maior conteúdo de proteínas e

menor conteúdo de gordura (Raven et al., 2008).
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Tabela 2 Expressão de GH de peixes em microrganismos

Microorganismo
Hosoedeiro Origem do GH Referência

E.poli Truta Salmo aairdneri  Aaellon e Chen. 1986
E.poli Enauiaiaponesa AnauitlaiaDonica   Salto etal..1988

E.cola Atum (Thunnus thynnus) Sato etal..1989
E.poli Salmão Oncorhvnchuskisutch  Nicollet al.. 1987
E.Golf Tilápia(Oneochromis n//oflcus) Rentier-Delrue et al.. 1 989

E. cola Truta (Oncoüynchus mykiss) Rentier-Delrue et al.. 1 989

E.poli =ngu\a {Anguilla japonica) Suaimoto et al.. 1990
E.poli Carpa (Cyprfnus carpia) Fine etal.. 1993

E.cola Sabe\ha (Sertola quinqueradiata) e
Linguado (Para/ichfhys o//vaceus Watahiki et al.. 1992

E.poli Salmão (Sa/mo sa/ar) Lorens etal.,1993
E.cola atum (Acanthopagrus lótus houttuyn) Tsaietal..1993
E.poli Carpa (Cypr7nus caro/o) Zhao etal..1996

E.cola Riam (Acanthopagrus latus) Tsaietal..1995
E.cola Robalo Riscado(/Uorone saxaff/is). Cheng et al., 1995
E.poli Dourada(Sparus aurafa) Martínez-Barberá et al., 1 994
E.comi Peixe Dourado(Carass/us aurafus) Mahmoud et al.. 1998
E.cola arpa Capim(Cfenopharyngodon/de//a) Wana et al.. 2001

E.cola Peixe Gato Indiano(Mete/opneusfes
Fossilís Anathy et al., 2001

E.poli Carpa da Índia (Laóeo rohifa) Thavanithvetal..2002

E.cola Peixe Dourado(Carass/us aurafus) Chan et al.. 2003

E.comi Peixe-Gato Gigante(Pangaslanodon
idas Promdonkoy et al., 2004

E.poli Peixe- Rei(Odonfesfhes bonar7ens/s) Soara etal..2006

E.poli Dourada(Sparus saiba) Deane e Woo. 2006
Cianobactéria

.Agmellum
uadruoiicatum

Salmão (Oncorhynchus maçou) Kawata et al., 1 991

Baculovirus (TnNPV) Peixe Dourado (Carassius aurafus) Lin etal., 1997
Baculovirus

BMNPV carpa (Ctenopharyngodon idellus) Ho etal..1998

S.cerevisiae Truta (Oncorhynchus mykés) Jin etal.. 1999

P.pastoris Carpa capim(Cfenopharyngodon /de//a) Wang et al.. 2003

P.pastoris Seabassjaponês(Lafeo/abrax
3Donicas Wei et al.. 2008
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Um estudo direcionado à análise das células miogênicas e do metabolismo

muscular em salmão transgênico revelou que o aumento de crescimento observado,

pode estar diretamente relacionado ao aumento de células miogênicas e à idade

destes peixes (Levesque et al., 2008).

O GH da carpa }lrypophfha/michfhys mo/ifrix, objeto desse trabalho, possui

210 aminoácidos e peso molecular de 23580 Da. A sequência dos nucleotídeos

codificadores de GH de H. mo/Ifnx apresenta uma conservação que varia de 98 a

100% de identidade com as sequências codificadoras de GH de outras espécies de

carpas. Entre outros de peixes, é possível verificar uma similaridade de
aminoácidos, aproximadamente, 95%.

tll llÍt

P

b

2102W

i
P

Figura 1 -- Alinhamento das sequenicas de aminoácidos da proteína GH das espécies de carpas H-
mo//trü (nossa) e C. /de//a (Fonte: NCBI).

IholiLriK.
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2W 210190

yHnlitriH.
[cu'Pio.

Consensus

Figura 2 -- Alinhamento das sequenicas de aminoácidos da proteína GH das espécies de carpas H-
mo/ffrlx e C. carpló. Setas indicam aminoácidos divergentes entre as sequências (Fonte: NCBI).
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Como pode ser observado na Tabela 2, as sequências codificantes dos GHs

das carpas CypHnus ca/p/o e Cfenopha/yngodon /de//a foram as sequências de GHs

de carpas mais clonadas entre todos os microorganismos presentes na Tabela. As

sequências de cDNA dos GHs dessas 2 espécies de carpa possuem exatamente o

mesmo tamanho da sequência de cDNA do GH de H. mo/ftHx (633 pb), alvo de
estudo desse trabalho. As sequências dos cDNAs dos GHs de C. /de//a e H. mo//fnx,
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diferem em 8 nucleotídeos. sendo que as sequências de aminoácidos destes dois

GHs são exatamente iguais (Figura 1). Já entre as sequências dos cDNAs dos GHs

de C. ca/plo e H. mo//fria, ocorre uma divergência de 10 nucleotídeos e a divergência

na sequência de aminoácidos ocorre em 2 posições (Figura 2).

2.3 EXPRESSÃO DE GENES HETEROLOGOS EM SaccharonwçQ& çer9ylsl99

O uso de sistemas de expressão em leveduras cresceu muito nas últimas

décadas, sendo que uma grande variedade de proteínas de origem animal e vegetal

é produzida com sucesso em diferentes sistemas de expressão de leveduras. As

leveduras Saccharomyces cenevis/ae e Plchia pasfods vêm sendo utilizadas, com

grande sucesso, como hospedeiras para produção de proteínas heterólogas. Por

serem as mais utilizadas, um grande volume de informações sobre essas leveduras

se encontra disponível. Outras leveduras têm apresentado resultados satisfatórios

na produção de proteínas heterólogas, como Schizosacchanomyces pombe e

K/uyvenomyces /acfls. Petruco-Danila e colaboradores (2010) descreveram sistemas

de expressão, peptídeos sinais, processamento pós traducional e sistemas de

secreção que funcionam de forma eficiente na levedura S. l)orbe. Uma grande

variedade de técnicas e linhagens próprias para produção de proteínas heterólogas

encontram-se hoje disponíveis para a levedura K. /acf/s (Van Ooyen et al., 2006).

A facilidade na utilização de leveduras para produção de proteínas

heterólogas, se dá principalmente pelo fato de ser um organismo unicelular, fazendo

com que a sua manipulação seja muito parecida com a manipulação de bactérias.

Além disto, as leveduras são capazes de realizar modificações pós traducionais,

fator que não pode ser alcançado quando as proteínas são produzidas em bactérias.

Proteínas de origem animal que exigem modificações tais como glicosilação

(Kuruzinska et al., 1987), acilação (Towler et al., 1988) e fosforilação (Miyamotol et

al., 1985) podem ser produzidas de forma eficiente em leveduras. Estas

modificações contribuem para a integridade estrutural do produto final e garantem a

atividade biológica do produto.

Em 1981, foi publicado o primeiro artigo relatando a expressão de proteína

heteróloga em S. cerevfs/ae. Células de S. cenevls/ae, foram capazes de expressar

um interferon humano, que se mostrou biologicamente ativo (Hitzeman et al., 1981).

O sucesso no uso de S. cenev7s/ae nas últimas décadas gerou um grande
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acúmulo de informações sobre este organismo, assim como o desenvolvimento de

diversas técnicas para sua manipulação. Foram desenvolvidos marcadores

auxotróficos e promotores naturais fortes constitutivos ou induzíveis. Essa grande

quantidade de informações sobre S. cenevfs/ae permite que seja possível selecionar

características na expressão da proteína heteróloga desejada, como qual o promotor

que será utilizado para direcionar a expressão, modulação do número cópias do

cassete de expressão utilizado, o marcador de seleção que será utilizado, padrão de

replicação do vetar utilizado, integração ou não ao genoma da levedura (Strausberg

e Strausberg,2001)

S. cenev/s/ae possui um genoma extremamente compacto de

aproximadamente 12.000 Kb, constituído por pouco menos de 6000 genes, cujas

informações estão disponíveis em rede desde 1996 (Goffeau et al., 1996). Devido a

este genoma extremamente compacto, a introdução de material genético pode

causar um estresse para levedura, gerando alta instabilidade de algumas linhagens,

principalmente quando o produto gerado pode causar toxicidade.

2.4ALEVEDURA PichiapaslQri8

A levedura P. pasfoHs chamou atenção nos anos 1970, devido a sua

capacidade de utilizar metanol como fonte de carbono. Nessa época, houve um

grande interesse na utilização desta levedura como SCP ("Single Cell Protein") para

suplementação de alimentação de animais. Entretanto, a crise do petróleo dos anos

70, levou a um grande aumento no preço do petróleo e atenção se desviou das

leveduras que como a P/ch/a são metilotróficas, para produtos oriundos da soja. Na

década seguinte, de P. pasfods passou a ser considerada para a produção de

proteínas heterólogas e foi a partir daí que pesquisadores da SIBIA ("Salk Institute

Biotechnology/Industrial Associates,Inc.") isolaram o gene e o promotor da enzima

álcool oxidase, fortemente expressa nesta levedura. A partir daí foram desenvolvidos

vetores, linhagens e protocolos para sua manipulação genética. A combinação das

técnicas de fermentação para SCP e a utilização do forte promotor isolado, fez com

que fossem alcançados altos níveis de produção de proteínas heterólogas. o que

chamou a atenção da área científica para este organismo novamente (Cereghino e
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Cregg, 2000). Na Tabela 3 pode-se encontrar uma série de exemplos do uso de P.

pasto/is para a expressão heteróloga de proteínas.

Proteína expressa Função
Nivelde

expressão

Cadeia pesada de Serotipo F de
31ostridium botulinum

Antígeno 205mg/Kg de
células

Enzima fitase de Escherfch/a co/í Uso na industria de alimentação
animal para liberação de fosfato
inorgânico

1 1 7Nu/ml

Proteína de fusão "cellulose biding

module' de Neoca//fmasfix patriciamm

e lípase de Canal/da anfadlca

Lipase 1,3 g/L

Lipase de Rh/zopus o/yzae Catalisa quebra detriglicérides 19 U/ml

Dehidrogenase cellobiose de

frametes versicolor

Oxidação de grupos de ponta
reduzida em celobiose.

225 U/ml

Laccase de 71'amefes vens/co/or Fenoloxidase 23.9 u/ml

hntxgeno de Boophílus microplus Protégé o gado de infestação por
B. microplus

550,0 mg/L

Catepsina L de Panda/us boroa//s

(camarão)

Proteinase cysteine 60,0 mg/L

Cadeia leve de enterokinase bovina

(EKL)

Proteinase serine duodenal 3so,o mg/L

Lactoferrina equina Proteína gigante a metal, família
dastransferinas

40,0 mg/L

Endostatina de camundongo Supressora de crescimento de
tumor

133,3u mg/L

Fragmento Anta-HBs Fab Prevenção e tratamento do vírus
da hepatite B

50,0 mg/L

Receptor de Dopamina D2S Proteína G 3--13 pmoi/mg

DNA topoisomerase l (hTopo l) Replicação do DNA, transcrição.
recombinação e condensação do
cromossoma

l l--sõ mg/L

Albumina Ligação e transporte. pressão
osmótica

13,4 mg/g

Proteinase cisterna (Mira) de milho Germinação de sementes.
senescência

Insolúvel/lnativa

a-amylase (Amy IA/3D) de arroz Hidrólise de amido 340,u mg/L

B-D-fructofuranosidase (Osj3fruct3) de

arroz

Hidrólise de sacarose 0.35 U/L

Nucleoproteína viral Measles(MeN) Responsável pelo
empacotamento do genoma viral

29'%o de proteína

total
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O forte promotor de P. pasto/ís, que é considerado como peça principal no

seu alto potencial de organismo hospedeiro de proteínas heterólogas, é o promotor

do gene AOX7 (álcool oxidase). O gene ,40X7 é regulado transcricionalmente sendo

que o mecanismo de repressão/desrepressão é extremamente sensívell em

presença de metanol, cerca de 5% do RNA com cauda poli A total corresponde ao

transcrito ÁOXÍ. Na presença de outra fonte de carbono é indetectável a presença

de produto de 40X7 (Cereghino e Cregg, 2000). Para a ativação da indução, é

necessário que não haja qualquer traço de glicose ou outra fonte de carbono para se

garantir a eficiência do promotor. A alta sensibilidade do promotor 40X7 é muito

interessante. pois no caso de se trabalhar com uma proteína heteróloga que seja

tóxica para a célula, é possível alcançar uma alta densidade celular e ativar o

sistema de expressão somente no momento oportuno para que sejam alcançados

altos níveis de produção. Uma vez que a proteína heteróloga possa ser deletéria

para a célula quando expressa em altos níveis, a possibilidade de manter a sua

expressão em um estado reprimido ou desligado é altamente desejável. Trata-se de

uma importante precaução para minimizar a seleção de mutantes que não

expressam o produto heterólogo durante o crescimento da cultura (Byrne et al.,

20051 llgen, 2005). A Tabela 4 descreve uma série de vantagens e desvantagens no

uso do promotor do gene 40XÍ.

romotor ,40X l de P. pasforfs
DesvantagensVantagens

heterólogo é fortementeA transcrição do gene
um mecanismo deregulada e controlada por

reoressão/indução.
ÃiiÕi'iiiçãii'ãã'proteína heteróloga podem ser
expressos. mesmo que ela seja tóxica para a
célula

O monitoramento do metanol
difícil

é usualmente

Existe o risco de incêndio ao lidar com metanol.

Estacar grandes quantidades de metanol não é
desejável. já que pode causar cegueira
irreversível
Metanoi e um aerlvaao do petróleo muito tóxico
o que pode não ser seguro na produção de
certos produtos alimentícios e aditivos.

fonte inicial ae carbonoÃ'iêiiêiiãaõi;iM bela
celular sejabom crescimentogarante que

que o produto gênico sejaatingido antes
suDerexDresso

Ã'MãiiÜo da transcrção é facilmente ativada
pela adição de metanol.

párias. com a

troca de uma fonte por outra em um momento
preciso

ãi.: 2005

Além das interessantes características de crescimento, a levedura P. pasto/fs,

assim como S. cenevls/ae, é considerada totalmente segura para humanos, sendo

reconhecida como "GRAU" ("Generally Regarded As Safe").
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O número de informações e técnicas de biologia molecular que facilitam o

trabalho com P. pasto/fs vem crescendo muito nos últimos anos. Em 2009 foi

realizado e liberado para acesso público o genoma completo da linhagem de P.

pasfoHs GSI 15 (De Schutter et al., 2009).

Células de P. pasto/ís podem ser transformadas por eletroporação,

esferoplasto ou métodos utilizando-se lítio e polietilenoglicol, como em S. cenev/s/ae.

P. pasfods é capaz de realizar recombinação homóloga de forma eficiente a partir da

introdução de um DNA linearizado que possua sequência homologa à sequência

presente no genoma de P. pasto/fs ladeando a sequência de interesse de integração

ao genoma. Todavia, a recombinação homóloga não acontece em tão alta

freqtlência quanto ocorre em S. cerevlslae (Cereghino e Cregg, 2000).

Para a manipulação genética de P. pasfods, foi necessário que fossem
isolados mutantes. Todas as linhagens de P. pasfods são derivadas da linhagem

NRRL-Y 11430 ("Northern Regional Research Laboratories, Peoria, IL"). Os vetores

de expressão desenvolvidos para P. pasfods são todos bifuncionais para

Eschedch/a co// e P. pasfods, o que facilita muito as etapas de manipulação dos

vetores. São poucos os marcadores auxotróficos empregados em P. pasto/ís.

Entretanto, já foram selecionadas linhagens mutantes com marcadores auxotróficos

em mais de 3 genes, como JC 308- ade7, ang4, h/s4, e ura3. O marcador mais

utilizado é h/s4, que foi desenvolvido em 1985 (Cregg et al., 1 985).

2.5 TRANSFORMAÇÃO DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE POR õ-
INTEGRAÇAO

Em um estudo das bases moleculares do gene SC/P4 de S. ceneüs/ae, foi

encontrado e descrito o retrotransposon Ty7 de S. cemvis/ae. Neste estudo, foram

identificadas regiões repetitivas no genoma com localização variável (Cameron et

al., 1979). Em S. cenevfslae, existem pelo menos 5 famílias de 7y (7y7-7y5) que têm

sido bem estudadas quanto às suas sequências. Estudos mostram que as famílias

de transposons Ty7 e 7y2 são as que apresentam um maior número de

similaridades (Voytas, 1 9961 Plant et al., 2000).

Em 1996, quando foi a liberada a sequência completa do genoma haplóide da

linhagem S288C de S. ceneüsiae, foi possível verificar que haviam 217 cópias do
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elemento Tyl no genoma desta levedura, sendo que destas 217 cópias, 32

apresentavam sequências completas do transposon. Do transposon Ty2, foram

verificadas 32 cópias, sendo que 13 delas são cópias completas (Goffeau et al.,

1996; Goffeau et al., 19971 Kim et al., 1998; Plant et al. 2000). Os elementos Ty

representam aproximadamente 3% do genoma total de S. cenevls/ae (Goffeau et al.,

1 996; Garfinkel et al., 2005).

As "Long Terminal Repeats" (LTR), que também chamadas de elementos õ.

ladeam todos os elementos Ty e são sequências conservadas em 7y7 e Ty2. Os

elementos õ são considerados cicatrizes evolutivas de S. cemvls/ae. A presença de

elementos õ mostra que naquele local do genoma foram inseridas e retiradas

informações genéticas por transferência lateral. Essas marcas, presentes em

abundância no genoma, já foram empregadas como alvos para inserção de

informações genéticas no genoma de linhagens de S. cerevfs/ae haplóides (Salto et

al.. 19961 Kim et al., 1998) e diplóides selvagens (Guerra et al., 2006), conforme

descrito abaixo.

A possibilidade da integração de diversas cópias de informação gênica de

interesse pudesse ser realizada com sucesso, fez com que nosso grupo

desenvolvesse um sistema que conseguiu com sucesso realizar a integração gênica

em linhagens industriais de S. cenevls/ae. Foi construído o vetor pGEM-TEasy-õ, que

possui a sequências do elemento õ com sítios de clonagem no meio. Isso permite

que haja recombinação homóloga entre o vetor contendo a sequência de interesse e

as sequências õ presentes no genoma da levedura, seja ela haplóide ou diplóide.

Como o vetor não possui marca de seleção, é realizada uma co transformação

juntamente com o plasmídeo pAJ50 (2pm, l.EU2, G418n). O plasmídeo pAJ50

permite que seja feita uma pré-seleção dos clones, seja por complementação gênica

de auxotrofia em linhagens haplóidesl ou por aquisição de resistência à geneticina,

em linhagens diplóides. Após esta pré-seleção, os clones transformantes desejados

são selecionados pelo fenótipo expresso a partir da integração. Quando não é

possível detectar um fenótipo, como no caso de um gene repórter, deve-se realizar

uma análise de sequência, por amplificação do gene de interesse utilizado-se o DNA

gênomico da levedura como molde. No trabalho realizado pelo nosso grupo, foram
selecionados transformantes oriundos da linhagem industrial empregada em usinas

de fermentação alcoólica (PE-2) contendo mais de 16 cópias da informação genética
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inseridas (c-DNA da glicoamilase de .4. awamonD estavelmente no genoma (Guerra

et al., 2006).

2.6 FRAGMENTO DE INTERLEUCINA-P HUMANA POTENCIALIZANDO A
SECREÇÃO DE PROTEÍNAS HETERÓLOGAS

A interleucina l3 (IL) é uma citocina primariamente sintetizada como um

precursor protéico inativo de 31 KDa e posteriormente é processada em sua forma

ativa de 17 KDa. Possui atividades proinflamatórias e imunoestimulatórias e é

naturalmente secretada, apesar da ausência de sequência sinal específica

(Rubartelli et al., 1990). Apesar de ser produzida em diversos tipos de células, é

especialmente encontrada em monócitos ativados no sangue periférico.

Em 1999, Lee e colaboradores utilizaram a um fragmento de 24 aminoácidos

da forma ativa da proteína da inter]eucina-j3 humana [resíduo Ser (5) ao Ala (28)],

que foi fusionado à sequência sinal da proteína "killer" de K/uyve/omyces /acfis, para

potencializar a secreção. Isto resultou em um aumento de cerca de 3-4 vezes na

secreção de hG-CSF ("Human granulocyte stimulating factor"), uma proteína de 1 9,6

KDa). Neste mesmo trabalho, foi verificado que a inibição da N- glicosilação da

interleucina humana. por adição de tunicamicina (capaz de inibir a glicosilação de

proteínas) no meio de cultura, levou à níveis de secreção próximos de zero de

hormõnio de crescimento humano. Isso evidenciou a grande importância da N-

glicosilação do fragmento de interleucina humana como potencializador da secreção

de proteínas heterólogas. A N- glicosilação que ocorre na levedura S. cerev/s/ae é

bem diferente daquela que ocorre em humanos. Apesar da glicosilação ocorrer em

S. cenevls/ae de maneira eficiente para gerar a potencialização da secreção,

conforme descrito em Lee e colaboradores (2003), este processo promove a adição

de apenas grupos de manose, não adicionando monossacarídeos mais complexos,

como N-acetilglucosamina (GlcNAc) (Wildt e Gerngross, 2005) (Figura 3).
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Figura 3 Características da glicosilação em humanos e em leveduras
Fonte: Adaptada de Wildt e Gerngross. 2005.

Com o objetivo de investigar o efeito da N-glicosilação na secreção

potencializada pela interleucina humana, Han et al. (2005), desenvolveram estudos,

onde diferentes condições para secreção de hG-CSF foram avaliadas. Os mutantes

criados haviam sofrido perda do sítio da N-.glicosilação ou a introdução de um sítio a

mais de N-glicosilação. Foi visto que, a adição de um sítio de N- glicosilação no

resíduo 15 da intelerleucina humana (Figura 4), resultou no aumento de cerca de 2

vezes nos níveis de secreção, quando comparada com a sequência selvagem.
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Figura 4 Sequência de interleucina l3 humana utilizada para potencializar a secreção em S.
cerevfsfae destacada em negrito. A) Sequência sem alterações (Lee et al., 2003). B)
Sequência melhorada a partir da adição de um sítio a mais de glicosilaçào. indicada
pelas setas vermelhas nos resíduos 7 e 1 5 (Han et al., 2005).

Neste trabalho, foram construídos clones recombinantes derivados da levedura

P. pasfoHs que expressam intracelularmente e outros que expressam e excretam o

harmónio de crescimento da carpa H. mo//írü. Os clones de expressão interna poderiam

vir a ser utilizados como forma de suplementação na alimentação de peixes. Os clones

de expressão e excreção visavam à obtenção de altos níveis de hormõnio de
crescimento de H. mo//fHx, possibilitando a purificação da proteína heteróloga em

grandes quantidades.

A expressão em S. cerevfs/ae também foi feita de modo que fossem obtidos

clones recombinantes com expressão interna e com expressão e excreção da proteína

heteróloga, visando às mesmas aplicações futuras de P. pasfoHs. Para os clones com

expressão e excreção. seria empregado o fragmento de interleucina humana fusionado

a uma sequencia sinal. Para isso, seria realizada a síntese da sequência sinal da

proteína "killer" da levedura K. /acf/s fusinada ao fragmento de interleucina l3 humana,

contendo os dois sítios de glicosilação descritos por Han e colaboradores (2005). A

síntese seria feita de modo que a sequência sintetizada seguisse o "codon usage' da

levedura S.cerevlh/ae.
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30BJETIVO

O objetivo deste trabalho foi a construção e caracterização de linhagens

recombinantes derivadas das leveduras Saccha/omyces cenevls/ae e P/ch/a pasfods

que tivessem a capacidade de produzir o harmónio de crescimento da carpa

f#ypophfha/m/chfhys mo#lrzx (GHch), com expressão intracelular e extracelular

(expressão e excreção).

Obietivo$ Q$oecíficos:

Os objetivos específicos deste trabalho foram a expressão de GHch nas leveduras

S. cerevisiae:

-expressãointracelularle,

expressão extracelular empregando excreção potencializada

resultante de fusão da "sequência sinal da proteína "killer" da levedura

K7uyve/omyces /acf/s" e um "fragmento da proteína interleucina-B humana

P. pastoris:

-expressãointracelular;e

-expressão extracelular.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.ILINHAGENSDEBACTÉRIA
A linhagem de bactéria E. co// hospedeira utilizada no trabalho é de origem

laboratorial e encontra-se estocada no Banco de Linhagens do Laboratório de

Genética de Microrganismos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP

+ Enche/üh/a co// DH5 a: sul)E441 A /ac1/1 69 (+80 lacZ AMI 5)l hsdR1 7 recAll

e/7dHI l gyrH961 fhi-l ; ne/HI (Meselson e Yuan, 1968).

4.2LINHAGENSDELEVEDURA
Todas as linhagens de leveduras utilizadas no trabalho, de coleções de cultura

e selvagens empregadas em processos industriais, encontram-se estacadas no

Banco de Linhagens do Laboratório de Genética de Microrganismos do Instituto

de Ciências Biomédicas da USP (Tabela 5).

Tabela 5-Linhagens delevedura

LINHAGENS
ESPÉCIE.GENÓTIPO.

CARACTERÍSTICASRELEVANTES
REFERÊNCIA

Saccharomyces cerevísiae

Pichia pastoris
Invitrogen Corporation
Research Corporation

Technoloaies, Inc
GSl15

iiiã ê418
wt: linhagem selvagem. sem marcas auxotróficas. 'wild type"
a: linhagem gentilmente cedidas por R.S. Sikorski e P. Hieter.
MIC: concentração inibitória mínima de G418

S288C A4H7a. wt. C,4/VÍ, linhagem padrão. com
genoma seqt)enciado.

Goffeau et al.. 1997

YPH250'
A4H Ta. u/a3-52./ys2-801 '"be', ade2-

l OI'core, frpí-AI , his3-A200, leu2-AI , C 4/VÍ
Sikorski e Hieter. 1989

YPH252'

IUHTa, um3-52, /ys2-801'"'''. ade2-

101'chr'. frlb-dl .

his3-A200./eu2-dl , C 4/VI , G41 8s (MIC: 50
ngljml)

Sikorski e Hieter, 1 989
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4.3MEIOSDECULTURA

4.3.1 Meios para cultivo de bacterias

Neste trabalho foram empregados os seguintes meios de cultivo de bactérias

LB: Triptona (1 .0%), extrato de levedura (0.5%), NaCI (1 .0%).

Obs: Ágar (1 .5%) para meio LB sólido

SOB: Bactotriptona (1 .0%), extrato de levedura (0.5%), NaCI (10mM), KCI (2.5 mM)

MgCl2 (10mM), MgSO4 (10mM).

SOC: Meio SOB (100ml), solução glicose 2M estéril (Iml), solução de Mg2' 2M

(MgSO4 l M + MgCl2 l M) (l ml).

2xYT: Bactopeptona (1 .0%), extrato de levedura (0.5%), NaCI (1 .0%), pH 7.4

Para seleção de clones transformantes, foi utilizada ampicilina na concentração final

de 100pg/HI, que foi adicionada aos meios após terem atingido a temperatura de, no

máximo, 50 OC.

Os reagentes para o preparo dos meios de cultura foram de procedência da marca

BD (Becton, Dickinson and Company) e os sais da marca Sigma -- Aldrich.

Todos os meios de cultura foram preparados segundo Sambrook et al. (1989)

e esterilizados em autoclave (120 Kgf7cm2, por 15 minutos) antes de serem

utilizados.

4.3.2 Meios para cultura de leveduras

Neste trabalho foram empregados os seguintes meios de cultivo de leveduras:

YPD (meio completo): Extrato de levedura (1 .0%), peptona (2.0%), dextrose (2.0%).

SD (meio mínimo): YNB w/ aa (yeast nitrogen base without aminoacids - base
nitrogenada de levedura sem aminoácidos) (0.67%), deHrose (2.0%)
Para elaboração de meios sólidos, foi adicionado ágar 2.0%.
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Para complementação de meio mínimo (SD) foram empregados os seguintes

aminoácidos: triptofano (30pg/ml), leucina (20 pg/ml), lisina (30 pg/ml), histidina (30

pg/ml); e/ou as seguintes bases nitrogenadas: uracila (20 pg/ml), adenina(20 pg/ml)l

nas concentrações finais indicadas em cada caso. As soluções de aminoácido e

base nitrogenada foram esterilizadas por filtração e adicionadas ao meio já

esterilizado por autoclavação (120 Kgf/cm2 - 15 minutos), após terem atingido a

temperatura máxima de 50 'C.

BMY-U (meio para expressão de P. pasfods): Extrato de levedura (1 .0%)
(2.0%), YNB w/ aa (1 .34%), biotina (4xlO's%), tampão fosfato (10mM).

peptona

BMGY-U (meio para expressão de P. pasto/fs): BMY-U, glicero1 (1 .0%)

BMMY-U (meio para expressão de P. pasto/ü): BMY-U, metano1/ (0.5%)

SD-Biotina (meio mínimo para seleção de transformantes de P. pasto/n): YNB w/ aa
(0.67%), dextrose (2.0%), Biotina (4xl 0'5%)

A solução de biotina foi feita em estuque na concentração de 0,01 %, esterilizada por

filtração e adicionada ao meio já esterilizado por autoclavação (120 Kgf7cm2, por 15

minutos), após terem atingido a temperatura de, no máximo, 50 'C.

Os reagentes para o preparo dos meios de cultura foram de procedência da marca

BD (Becton, Dickinson and Company), sais da marca Sigma -- Aldriche, e o metanol

da marca MERCK.

Quando não especificado. todos os meios e soluções foram esterilizados em

autoclave (120 Kgf/cm2, por 15 minutos).
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4.4 PLASMÍDEOS

Os plasmídeos empregados no trabalho se encontram na Tabela a seguir:

Tabela 6- Plasmídeos empregados neste trabalho ( continua)

Nome Descrição Referência

pGEM-TEasy-õ (3348 pb)
Plasmídeo pGEM-TEasy

com adição do elemento õ Guerra et al.. 2006

pPIC9K (') (9276 pb)
Plasmídeo comercial de

transformação genética de P
pastoris

Invitrogen Corporation -
Research Corporation

Technologies, Inc.

pHIL-D2(') (8209 pb)
Plasmídeo comercial de

transfomlação genética de P
pastoris.

Invitrogen Corporation -
Research Corporation

Technologies,Inc.

pAJ50 (9000 pb) (2pm. LEU2, G428n) Jimenez & Davis. 1980.

pcGHI (3274 pb)

Plasmídeo pUC18 com a
inserção do gene de GH de
H. mo/Ifrzx clonado no sítio

Eco RI

Santos.2000.

pMA91 (9500 Pb)

Plasmídeo epissomal de
expressão em S. cerevisiae.

Possui promotor forte
constitutivo e o terminador

PGK do gene de S.
cenevfsüe. Pode ser

empregado em S. cemvis/ae
(marca auxotrófica LEU2) e

em E. co// (marca ampicilina)

Melhor et al.. 1 983.

'ropoGH (4540 pb)
Plasmídeo comercial pCR (D
2.1-TOPO (E) com a inserção

de Ghch
Construído neste trabalho.

TOPOGHSAL (4509 pb)

Plasmídeo comercial pCR (e)
2.1-TOPO (D com a inserção
de Ghch ladeado por sítio de

restrição Sa/ l

Construído neste trabalho

TOPOSSILGH (4692 pb)

Plasmídeo comercial pCR (D
2.1-TOPO (D contendo a

inserção de Ghch fusionada
à sequência sinal modificada

Construído neste trabalho.

TOPGKSILGH (6558 pb)
Plasmídeo comercial pCR ®

2.1-TOPO ® contendo
cassete Ppgk-ILGHch-Tpkg

Construído neste trabalho

pPICGH (9867 pb)
Plasmídeo para expressão e

excreção de GHch em P
pastoris.

Construído neste trabalho.
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Tabela 6- Plasmídeos empregados neste trabalho (conclusão)

LIDA. ' ' [=SSe!$ yetoleS PUbbUelll çaDDuluD uu eÀpicaaav iviiiíauva pvlv plvlllv&vl v ruiu lvU-HV
terminadora de transcrição do gene 40XI de P. pastoris. A marca de seleção utilizada é o gene
histidinol desidrogenase (H/S4) de P. pastoris. que permite a seleção dos clones transformantes de
P/chia pasforís prototróficos His' a partir de uma linhagem hospedeira His'.

Todas as construções plasmideais foram verificadas por análise de tamanho

dos fragmentos obtidos com enzimas e restrição, e posteriormente foram

seqüenciadas.

4.5 EXTRAÇÃO DE DNA PLASMIDIAL DE BACTÉRIA - MINI-EXTRAÇÃO

Para extração do DNA plasmidial de bactéria, foi empregado o protocolo de

lise alcalina de pequenos volumes de cultura (mini-extração). Uma colónia da

bactéria selecionada para extração foi inoculada em 5ml de meio LB com antibiótico

(ampicilina 100 pg/pl) e incubada para crescimento por cerca de 16 horas, a 37 OC,

com agitação. O inóculo foi transferido para tubo apropriado e centrifugado (1 1200 g,

por 10 minutos, a 4 'C). Após centrifugação, as células foram ressuspensas em

pHILGH (8800 pb)
Plasmídeo para expressão
de GHch em P. pasfons.

Construído neste trabalho.

pMAGH (10103 pb)
Plasmídeo epissomal para
expressão de Ghch em S.

oerevisiae.
Construído neste trabalho.

pMAILGH (10261 pb)

Plasmídeo epissomal para
expressão e excreção de
Ghch em S. cerevlsiae -

sequência sinal modificada.

Construído neste trabalho.

pMAKTGH (10189 pb)
Plasmídeo epissomal para
expressão e excreção de
Ghch em S. cenevisiae

Construído neste trabalho.

pGEM-dGHd (5817 Pb)

Plasmídeo fonte do

fragmento de DNA --cassete
de expressão de GHch para

ser empregado na
transformação de S.

cerevlÉlae porá-integração.

Construído neste trabalho.

pGEM41LGHd (5975 pb)

Plasmídeo fonte do
fragmento de DNA --cassete
de expressão e excreção de
GHch para ser empregada

na transformação de S.
cenevisfae porá-integração.

Construído neste trabalho
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100»1 de Solução 1. Adicionou-se 200 HI de Solução ll fresca, girou-se o tubo

gentilmente na posição horizontal e incubou-se por 5 minutos em gelo picado. Foram

adicionados 150 HI de Solução 111 e a mistura foi agitada em agitador tipo vortex. Foi

realizada a centrifugação (11200 g, por 10 minutos, a 4 OC) e recuperou-se o

sobrenadante em microtubos. Foram adicionados 400 HI de fenol:clorofórmio l:l,

agitou-se com uso de agitador do tipo vortex, e a mistura foi centrifugada por l

minuto (1 1200 g, a 4 'C). Foram adicionados 400 FI de clorofórmio:álcool isoamílico

24:1 , agitou-se com agitador do tipo vortex e a mistura foi centrifugada por l minuto

(1 1200 g, a 4 'C). Foram adicionados 400 FI de isopropanol a 4 'C. A mistura foi

agitada em vortex e incubada a -20 'C, por pelo menos 24 horas. Após incubação, a

mistura foi centrifugada (11200 g, por 15 minutos, a 4 OC) e o sobrenadante foi

descartado. O sedimento foi ressuspenso em l ml de etanol absoluto e centrifugado

novamente (1 1200 g, por 5 minutos, a 4 'C). Descartou-se o sobrenadante. e, após

a secagem do sedimento, este foi ressuspenso em 20 pl de H2O miai-Q esterelizada.

Solução 1: Glicose (dextrose) - 0.9% (p/v); EDTA 0.5 M -- 2%; Tris-CI l M (pH 8.0) -

2.5%l em H2O mili-Q.

Solução 11: NaOH 5N - 4%; SDS 10% - 10%; H2O miai-Q

Solução 111: Acetato de potássio 5M - 60%; Ácido acético glacial - 11.5%l H2O

miai-Q esterelizada para volume final ajustado.

4.6 EXTRAÇÃO DE DNA GENõMICO DE LEVEDURA

Para extração do DNA genõmico de levedura, uma colónia da linhagem de

interesse foi utilizada para inóculo em 2 ml de meio YPD e incubada a 28 OC por,

aproximadamente, 24 horas. As células de 1,5 ml da cultura foram centrifugado por

5 minutos a 11200 g a temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e o

sedimento ressuspenso em 200 }il de tampão de lise'. O tubo contendo a suspensão

foi imerso e incubado em nitrogênio líquido por 2 minutos, e em seguida, transferido

para um banho-mana, a 95 'C, por l minuto. Repetiu-se o choque térmico mais uma

vez e, em seguida, o tubo foi agitado em equipamento vortex por 30 segundos.

Adicionou-se 200 }il de clorofórmio e agitou-se em equipamento vortex, por 2

minutos. A mistura foi centrifugada por 3 minutos, a 11200 g, a temperatura

ambiente. A fase aquosa (superior) foi transferida para um tubo limpo contendo 400
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fil de etano1 100%, a 4 'C. Em seguida, a mistura foi agitada em equipamento do

tipo vortex. Incubou-se a -20 'C, por no mínimo, 30 minutos. Foi realizada a

centrifugação a 11200 g, por 30 minutos, a 4 'C. O sobrenadante foi removido e o

sedimento lavado com etano1 70%, a 4 'C. O sedimento foi seco a temperatura

ambiente e ressuspenso em 10 a 20 pl de H2O deionizada.

(')Tampão de pise: Triton X-100, 2%; SDS, 1%l NaCI, 100mMI Trio-HCL pH 8, 10mM

EDTApH8,ImM.

4.7GELDEAGAROSE

Para análises dos tamanhos de fragmentos de DNA, a mostra a ser analisada

foi aliquotada em gel de agarose 0,8% (SIGMA-ALDRICH) e, o gel foi submetido a

uma corrida eletroforética em tampão TBE 0,5X com 0,5pg/ml de brometo de etídio.

As corridas eletroforéticas foram realizadas em cubas contendo tampão TBE 0,5X,

geralmente a 80 V. por 30 minutos a 2 horas. (Sambrook et al., 1989; Sambrook e

Russel,2001).

Tampão TBE 10X (lO ml): 500pl Tris-HCI 2M; 200pl EDTA 0,5MI completar volume

final foi completado com H20 milli-Q esterelizada por autoclavação (DNase free).

4.8 PURIFICAÇÃO DE FRAGMENTO DE DNA DE GEL DE AGAROSE

A solução com o DNA foi aplicada em gel de agarose 0,8% e submetida a

corrida eletroforética até total separação das bandas. A banda contendo o fragmento

de DNA de interesse foi excisada do gel visualizado por UV longa. A banda foi

colocada em um microtubo pequeno (0.5 ml) contendo um furo na base e lã de vidro

autoclavada cobrindo o furo. O microtubo foi colocado dentro de outro microtubo

grande (1 .5 ml) sem tampa e estes foram levados para centrifugação a 3.500 g, por

20 segundos, em temperatura ambiente. O DNA contido no líquido recuperado no

microtubo maior foi precipitado com acetato de amónio (Material e Métodos, item

4.9)
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4.9 PRECIPITAÇÃO COM ACETATO DE AMÓNIO

A solução de DNA teve seu volume completado para 100 FI. Foram

adicionados 25 FI de acetato de amónio 10M (concentração final de 2,5M). A

solução foi agitada em equipamento tipo vortex e adicionou-se 250 »1 de etanol

absoluto (2 volumes). A solução foi novamente agitada em eqipamento do tipo

vortex e incubada em freezer a --20'C, por pelo menos 24 horas. Em seguida, foi

realizada centrifugação por 15 minutos, a 11.200 g, em temperatura ambiente. O

sobrenadante foi desprezado e o sedimento ressuspenso no volume apropriado de

H2O mili-Q estéril.

4.10LIGAÇÃODEFRAGMENTOSDEDNA

Para a ligação de fragmentos de DNA procurou-se evitar que o volume final

excedesse a 10pl. Adicionou-se 100ng do plasmídeo, 3x a quantidade equivalente

molar de inserto, e H2O miai-Q. Esta solução foi incubada em banho-Mana a 60 'C e,

em seguida, o banho foi desligado. Somente quando o banho-Mana atingiu a

temperatura ambiente, adicionou-se o tampão da ligase (10% do volume final) e l»l

de DNA ligase de fago T4 ("lnvitrogen Corporation", 10 U/HI). Para ligações de

fragmentos de DNA com pontas coesivas, a ligação foi realizada incubando-se a 22

'C, por 16 horasl e, para ligações de fragmentos com pontas cegas, a ligação foi
realizada incubando-se a 16 'C, por 16 horas.

4. ll DIGESTÃO DE DNA COM ENZIMA DE RESTRIÇÃO

Para cada }ig de DNA a ser digerido foi adicionado l unidade de enzima de

restrição, sendo que o volume de enzima não ultrapassou 10% do volume final da

solução final. Adicionou-se tampão apropriado para enzima utilizada na quantidade
de 10% do volume final da solução de digestão e o volume final foi completado com

H2O mili-Q estéril. Foi verificado que a eficiência da digestão era maior quando esta

era feita com concentração final de DNA igual ou inferior a 0.1 pg/pl. A digestão foi

incubada em temperatura apropriada de acordo com a temperatura ótima de ação

da enzima de restrição por um período de 3 a 5 horas. Foram utilizadas enzimas das

marcas FermentasR e "lnvitrogen Corporation"
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4. 12 0LIGONUCLEOTIDEOS EMPREGADOS EM REA ÇÕES DE PCR

A seguir estão apresentados todos os oligonucleotídeos utilizados nas

reações de polimerização em cadeia (PCR) neste trabalho (Tabela 7).

Nome Finalidade Sequência
(Todas na direção 5'-3')

Temperatura
de "Melting"

Tamanho
esperado

do
implicam

GHForwardBgllIEcoRI
Amplificação do

cDNA de GHch com
sítios de restrição
apropriados para

posterior clonagem
em vetores de

expressão de P
pasfoHse S
cerevisiae

AGATCTGAATTCATGGAG
AACCAGCGGCTTTTCAAC 66'C 609 pb

GHReverseBgllIEcoRI
AGATCTGAATTCGGTAGA
CATGATACGATTCTACAG

GG
64oC 609 pb

SSILForw
Síntese do fragmento

deinterleucina
humana que

potencializa a
secreção em S

cerevisiae.

GGATCCGAGCTCATGAAC
ATCTTCTACATCTTCTTGT
TC'iTGTTGTCmCGTTCA
AGGTTCACTGAACGCACG
TTGAGAGACTCACAGAAT

AAAAG'l'TT

75 OC 183 pb

SSILReve

GGATCCCTAAGATGATGA
TGATGATGAGATCCCGCG
GAACCAGGTCGACTGCCT
TCAGTTCATATGGACCAG
ACATCCCAAACTTTTATTC

TGTGAGT

77'C 183 pb

ForGHSalKEX

Amplificação de
cDNA de GHch

contendo sítio de
restrição Sa/ l e sítio
da proteâse KEX2

GTCGACAAAAGAGAGAAC
CAGGGCTrTTCAACAACG

66oC 578 pb

RevGHSal

Amplificação de
cDNA de GHch

contendo sítio de
restrição Sa/l

GTCGACCAGGTGCAG'l''n
GAATCCAGGG

64oC 578 pb

ForSeqSin
Oligonucleotídeos

parareação do
hagmento de

interleucina humana
que potencializa a

secreção em S.
cerevisiae

GGATCCGAGCTCATGAAC
ATCT 55oC 183 pb

RevSeqSin
GGATCCCTAATGATGATG

ATGATGAT 55oC 183 pb

ForKT
Síntese do fragmento
contendo sequência
sinalpadrão de S

Berevis18e

GGATCCGAGCTCATGAAC
ATCTTCTACATCTTCTTGT
TCTTG'lTGTCTTTCGTTCA

AGGT

71oC 111 pb

RevKT

GGATCCCTAATGATGATG
ATGATGATGAGATCCACG
CGGAACCAGGTCGACACC

TTGAAC

74oC 111 pb
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(conclusão)Tabela 7 - Oligonucleotídeos utilizados neste trabalho

4. 13 REAÇÃO DA POLIMERASE EM CADEIA ( PCR)

As reações de PCR realizadas neste trabalho foram feitas em aparelho

termociclador da marca AB Aplied Biotecnologiesru. Utilizou-se as enzimas Taq

polimerase ou Taq polimerase High Fidelity da marca Fermentam", com seus

respectivos tampões e as condições recomendadas pelos fabricantes. As

temperaturas de andamento foram calculadas para, pelo menos serem, 4'C abaixo

da temperatura de melting (Tabela 7). As demais características quanto as reações

realizadas foram feitas segundo Sambrook et al. (1989) e Sambrook e Russel

(2001).

ForBamPGK Oligonudeotídeos
para amplificação de

cassetes de
expressão

flanqueadas porsítios
de BamHI nas
extremidades

CGGGATCCCGAAGCmc
TAACTGATCTATCCAAA

64'C

Variávelde
acordo
com o
DNA

molde

RevBamPGK
CGGGATCCCGAAGCmA

ACGAACGCAGAATT
64'C

Variável de
acordo
com o
DNA

molde

ForpPGK
Oligonucleotídeos

para seqtlenciamento
de DNAs clonados
entre o promotor e

terminador PGK

GGTCAATGCAGAAATACA
TATTTGGTCilllC 58'C

variâvelde
acordo
com o
DNA

molde

RevtPGK CACCACCACCGTAGAGAC
ATGGG

61oC

Variável de
acordo
com o
DNA
molde

GHForwardBgllIEcoRI
oá informado acima)

Oligonucleotídeo para
obtenção de produto
de PCR para análise
de Real Time PCR

AGATCTGAATTCATGGAG
AACCAGCGGCTmCAAC 62oC 206 pb

RevGH206

Oligonucleatídeo para
obtenção de produto
de PCR para análise
deReaITimePCR

CAACATAGAGCTCTTCTG
CGTTTCATCTT'nCCA

62 OC 206 pb

KTSmaF Oligonudeotídeos
para amplificação

total dos plasmídeos
de S. cerev/sfae com
a sequência sinalde

K. lactis.

AAGGCACCCGGGAAAAGA
GAGAACCAGCGGCTTTTC
AACAACGCAGTCATCCGT

GTTCA

75'C

variâvelde
acordo
com o
DNA

molde

KTSmaR

CATGCGCCCGGGACCTTG

GTTCATG

73'C

Variável de
acordo
com o
DNA
molde
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4.14PCREMTEMPOREAL

O PCR-RT foi realizado utilizando-se o Kit Platinum® SYBR® Green qPCR

SuperMix UDG, da Invitrogen e o equipamento da "Applied Biosystems", modelo

7500 Real Time PCR System. Para a reação, seguiram-se as recomendações do

fabricante do Kit. Foram utilizados IOng de DNA molde de cada uma das amostras.

cujas dosagens haviam sido feitas empregando-se espectrofotõmetro nanodrop

(Nanodrop 2000 Spectrophotometer Thermo Scientiüic Uniscience). Os controles

foram realizados com reações contendo 5ng, l Ong e 20ng. As amostras foram todas

oriundas de extrações dos DNAs genõmicos dos clones recombinantes

selecionados. A amplificação se dava apenas no fragmento correspondente ao

cDNA de GHc com um produto final (amp//con) de 206 pb

Como iniciadores, foram utilizados os oligonucleotídeos

GHForwardBgllIEcoRI e RevGH206 (Tabela 7). Cada uma das amostras de DNA

genõmico foi realizada paralelamente às amostras dos DNAs plasmidiais controles,

todos em triplicatas.

Para o cálculo do número de cópias de cDNA de GHch inseridas nos

genomas das linhagens recombinantes derivadas de P. pasfoHs e S. cerev/s/ae,

seria ideal se dispor de clones recombinantes de cada uma das leveduras contendo

l única cópia de cDNA de GHch inserida em seus genomas que seriam empregadas

como controles (padrões). Todavia, estes clones não estavam disponíveis. Assim, foi

elaborada um estratégia que permitisse realizar a quantificação aproximada do

número de cópias de cDNA de GHch, por PCR em tempo real (RT-PCR).

Os controles (padrões) foram os DNAs plasmidiais contruídos neste trabalho,

pPICGH (9.867 pb) e pHILGH (8.800 pb) considerando-se que cada molécula destes

plasmídeos possui apenas l cópia de GHch.

O tamanho do DNA genõmico de S. cerev/s/ae é de 12.068.000 pb (Go#eau

et al., 1996)l o tamanho do DNA genâmico de P. pasfods é de 9.430.000 pb (De

Schutteretal.,2009)

Foram considerados os seguintes fatores:

1) 0 Ct é o número do ciclo da reação RT-PCR em que o sinal de fluorescência
emitido cruza a linha "threshold";
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2)

3)

O valor de Ct permite chegar ao número de cópias de GHch por unidade de

molécula DNA moldei e, é inversamente proporcional à quantidade de DNA

molde empregador

Como o DNA molde das amostras são maiores, a amplificação de GHch se

inicia tardiamente em relação aos controles, pois a frequência de andamento

dos oligonucleotídeos iniciadores é muito inferior àquela que ocorre nos

controlesl

Se fosse empregada a mesma quantidade de DNA nas reações RT-PCR,

seria esperado que os dos Cts das amostras (DNAs genõmicos) seriam

inferiores aos valores dos Cts dos padrões (plasmídeos), considerando-se:

l cópia de GHch para l unidade de DNA molde (l plasmídeo ou l DNA

genõmico);

4)

5) Os seguintes valores:

GA : Tamanho do DNA total da amostra (pb);
Gp : Tamanho do DNA total do plasmídeo empregado como padrão (pb)l
RAp: Relação do tamanho do DNA da amostra pelo tamanho do DNA do padrão

Quantas vezes o DNA da amostra é maior que o DNA do padrãol
DMR: Quantidade de DNA molde utilizado na reação;
CtP : Ct do padrãol
ctA: Ct da amostrar

6) Para avaliação do número de cópias de GHch inseridas nos genomas das

linhagens de leveduras recombinantes (NCI), foram considerados:

e Os tamanhos dos DNAs genõmicos das amostras e os tamanhos dos DNAs

plasmidiais dos padrõesi

8 Os valores de Cts obtidos nas reações RT-PCR;

7) A seguinte formula foi aplicada

NCI 2 (CtA -CtP)

RAP
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Tabela 8 Exemplo de cálculo de número de cópias de GHch inseridas no genoma de levedura
recombinante.

OBS: Em todos estes RT-PCRs (amostra e controle) foram empregados 1 0 ng de DNA molde.

8) Exemplos de determinações do número de cópias de GHch em levedura
recombinante:

A diferença do número de ciclos RT-PCR para que a amostra alcance o mesmo

sinal de fluorescencia (linha "threshold") que o padrão pPICGH é dado por:

NCI(S.c-pPICGHI

NC[ = ' (CtA-Ctn = au63 = 3]69,413 = 2,31 cópiasdeGHch integradas nogenoma.
RAP 1371,36 1371,36

NCI (S. c: pPHILGH

NC[ = ' CtA -ctn = 2l0 91 = 1:924.]4 = 1 ,40 cópias de GHch integradas no genoma.

RAP 1371,36 1371,36

Linhagem original do clone
recombinante S. cerevisiae P.pastoris

Tamanho do genoma da linhagem
de levedura original - GA 12.068.000 9.430.000

Quantidade de DNA utilizado na
reação(n

10 10

Tamanho do padrão -- Gp pPICGH 9.867 9.867

Tamanho do padrão - Gp pPHILGH 8.800 8.800

RAP(GA/pPICGH) 1.223.07 955.71

RAP (GA / pHILGH) 1.371.36 1.071,59

Ct do padrão pPICGH 9,76 9,76

Ct do padrão pPHILGH 9,43 9,43

Ct da amostra 21,39 20,51

Número de cópias GHch inseridas no
genoma, quando se emprega como

cidrão pPICGH

3,25 2,27

Número de cópias GHch inseridas no
genoma, quando se emprega como

cidrão pHILGH

2,31 1,61
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e

NCI(P.p-pPiCGH);

NCi= 2 (CtA ctp) = nll,03 = 2:Q91,Q3.. = 2,10 cópias de GHch integradas no genoma

RAP 995,71 995,71

NCI (S. c: pPHILGHJ;

NCi=2(CtA-CtP)= 29,26= 613.11

RAP 1071,59 1071,59

0,57 cópias de GHch integradas no genoma

4. 15 SEQUÊNCIA SINAL MODIFICADA CONTENDO O FRAGMENTO N
TERMINAL DE INTERLEUCINA-B HUMANA

Para se obter a sequência sinal de excreção de S. cerevJS/ae modificada,

contendo a fusão da sequência sinal da toxina killer de K. /acfls e o fragmento de

interleucina B humana (Figura 5A), para potencializar a excreção, foi realizada uma

reação de PCR onde l oligonucleotídeo tinha uma de suas extremidades anelada a

outra extremidade do segundo oligonucleotídeo, sendo assim capazes de dar início

à síntese completa da sequência desejada. Cada um dos oligonucleotídeos tem 101

nucleotídeos de extensão, e ambos possuem andamento de 19 nucleotídeos em

suas extremidades 3' (Figuras 5C e 5D). Após a amplificação, foi obtida uma

sequência com 183 nucleotídeos que continham os sítios de restrição apropriados

para a realização das clonagens futuras (Figuras 5B e 5E). No processo de desenho

das sequências que seriam sintetizadas, foram retirados os sítios de restrição

indesejados e foi considerado o 'codon usage" de S. cerev/s/ae.
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Sítbde

diçosüação
+

6 7 8 9
c© aac lgc acg
leu Asn Cys'lhr

Sítb de

gn«$1,ção

A)

5 lo ll 12 13 14 lb 16 17 18 is m 21 22
cb cgg gac ha cag aat aaa agc t© glg alg ht ggt
Leu A© Asp Su Gh ASn 1» Su Ln W H U %

23 24 25 26 27 28
cca U gaa clg am gct
Pío l$' Glu Lw LW Ab

B) Sequência com seus sítios e componentes

Bam HI Saca Toxina Killer SS
GGATCC gag ctc ATG AAC AIC TTC TAC AIC TTC TTG nC nG TTG TCr nC

Fragmento de Interleucína Humana
GTT CAA GGT TCA CTG AAC TGC ACG 'nG AGA GAC TCA CAG AAr AAA

AGT 'nG GTG ATG TCr GGT CCA TAT GAA CTG AAG GCA GTC GAC CTG G'n

Sítiode Trombína Cauda de Histidina Bam HI
CCG CGT GGA rcT cat cat cat cat cat cat tag GGAICC

c)
Primer Forward ].OI nt

5

l)am }+t Saca 1111111111
3:

3

19nt Primer Reverte 101 nt
5

D)
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1(D 110 120 130

éuTtCOímíimTtTTCTHCRnTrtTTGTítm6n6TtmcGTTcmTítK:Tan:TuxsTTliiiiiiit:;;M
TNHBTTT
!mTT lnTmTGTCTGGTCC6TRTGmTGmGG

GMTtcaBC'itRTmTtmcTiERitmcm6mtm6TT6T[TT'itçncmTTCNTmun6TTTiTniuT6TCTnTccnTRT6mTm
eBat.ccBaBd.c 8uett8u&otuc8tleaaBBtzilct.Ba ct, ae8t.t8 'B#Tl:nlmTNHBUTm8«.Büetct8Btcc&d.8aucenB8

131 140 150 160 170 180183

cmTCiiHCT6GTTCCGCGTmnTtTCRTCRTC8TCRTcnTCHmM6(HTct
CMTC8HCTGGTTCCGC6TG6nTCTC8TCRTCRTC8TC8TCRTTtHmTCt
iiBt,c8nctpBBt,cc8c8t.BBat.d.caca,ca.ca.cat.eat,t.BB8B&,cc

fot.uard.
re\fer$B.

sequ i.a..
Consensus

foruard.
'evelPse»

sequencla.
Consensus

)

')
)

fragmento de IL l3

Figura 5- A) Sequência de interleucina-P humana com os sítios de glicasilação destacadosl B) Sequência final
sintetizada com todos os sitas de restrição e componentes destacadosl C) Esquema de síntese da
sequência final desejada peia reação de PCR. a partir de andamento entre as extremidades dos
oligonucleotídeos. Dj Visualização do andamento dos oligonucleotídeos na sequência completa. E)
Esquema de sequência final obtida, com todos as componentes e sítios de restrição de interesse
para a clonagem do cDNA de GHch
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4. 16 TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA DA BACTÉRIA E:S9Ü

Para a transformação genética de bactéria E. co// DH5a foi empregado o

protocolo de transformação por eletroporação descrito em Sambrook et al. (1 989) e

Sambrook e Russel (2001). As células eletrocompetentes foram descongeladas,

incubando-se em gelo por 15 minutos. Em seguida, foi adicionado lpl da solução de

DNA (concentração de -20ng/FI), e as células foram incubadas em gelo picado por 5

minutos. As células com o DNA foram transferidas para cubetas de eletroporação (2

mm) e submetidas a um choque elétrico de 2.5 KV (resistência 200Qs, capacitância

de 25 FFD). Foi adicionado Iml de meio SOC e a suspensão foi transferida para

microtubo. Foi realizada a incubação a 37 OC, sem agitação, por 'l hora. As células

foram semeadas em placas contendo meio seletivo LB com amplicilina (1 00 pg/ml).

4. 17 TRANSFORMAÇÃO DE S. cerevisiae

Para transformação de linhagens da levedura S. cerev/s/ae foi empregado o

o método de transformação de células intactas, com acetato de lítio, receita para 12

transformações (Gietz et al., 1 995).

Uma colónia da linhagem selecionada foi utilizada para inóculo em 5ml de meio

YPD. A cultura foi incubada a 30 OC com agitação por 24 horas. 20 pl dessa cultura

foram utilizados para inocular em 10 ml de meio YPD. Esta nova cultura foi íncubada

por cerca de 16 horas a 30 'C, com agitação. As células foram contadas e uma

alíquota dessa cultura foi utilizada para inocular 75 ml de meio YPD a uma

concentração inicial de 5x107 células/ml. O crescimento foi acompanhado até atingir

uma concentração de 1 .6 a 2.0xl 07 células/ml. O volume equivalente a lxl 08 células

foi centrifugado por 5 minutos, a 6000 g, a temperatura ambiente. O sobrenadante

foi descartado e as células foram ressuspensas em Iml de H2O mili-Q esterelizada.

As células foram novamente centrifugadas por 30 segundos, a 11.200 g, a

temperatura ambiente e ressuspensas em 400 pl de LiAc 0,1 M. O procedimento de

centrifugação anterior e ressuspensão com LiAc 0,1 M foi repetido mais uma vez. O

sobrenadante foi descartado e foram acrescentados, na seguinte ordem: 240 FI de

PEG 350 50% (p/v), 36 pl de LiAc IM, 25 HI de 2mg/ml de DNA de esperma de

salmão desnaturado (ss-DNA), 50 pl da solução de plasmídeo (IFg). A'mistura foi

agitada em equipamento tipo vortex e incubada em banho-Mana a 30 'C, por 30
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minutos. As células foram submetidas a um choque térmico de 42 'C, por 30

minutos. As células foram centrifugadas a 1 1 .200 g por 30 segundos, a temperatura

ambiente. O sobrenadante foi descartado. As células foram ressuspensas em 500 FI

H2O mili-Q esterelizada. As células foram semeadas em placas contendo meio

seletivo.

Soluções utilizadas:

Liam dissolvido em H2O mili-Q esterilizada nas concentrações O,IM e IM (solução

esterilizada porfiltração);

PEG 3350 dissolvido em H2O miai-Q estéril a 50% (p/v) (solução esterilizada por

autoclave - 20 Kgf7cm2 - 1 5 minutos );

ss-DNA (2mg/ml de DNA de esperma de salmão desnaturado por ter sido

previamente incubado a 100 'C, por 5 minutos, e em seguida incubado a 0 'C, por 3

minutos) dissolvido em H2O miai-Q estéril

4. 18 TRANSFORMAÇÃO DE P. pastoris

Para transformação da levedura P. pasfods foi empregado o método de

transformação descrito por Cregg e Barringer, (1989)l Invitrogen Corp., San Diego,

Uma colónia da linhagem P. pasfoHs GSI 15 de foi inoculada em 10 ml de meio YPD

e cultivada por aproximadamente, 14 horas com agitação, a 28 'C, até atingir a

Absorbância600n« de aproximadamente 3,0. Dessa cultura, 2 ml foram inoculados em

250 ml de meio YPD. A nova cultura foi incubada por, aproximadamente, 8 horas,

até atingir a Absorbância600nm entre 1,0 e 1,3. A cultura foi centrifugada por 5

minutos, a 4 'C, 1 1 .200 g, e o sobrenadante foi descartado. O sedimento de células

foi ressuspenso em 250 ml de água deionizada estéril, a 4 'C, com o uso de pipeta.

A suspensão foi centrifugada novamente, nas mesmas condições anteriores. O

sedimento de células foi ressuspenso em 125 ml de água deionizada estéril, a 4 'C.

Após outra centifugação, o sedimento foi ressuspenso em 20 ml de sorbitol l M, a 4

OC. A suspensão foi centrifugada novamente e o sedimento ressuspenso em 0,5 ml

de sorbitol l M , a 4 'C. A suspensão foi mantida em gelo picado. Uma alíquota de

80pl suspensão de células foi empregada para eletroporação. À esta alíquota foram

adicionados 10pl de solução de DNA previamente linearizado por tratamento com

enzima de restrição (Material e Métodos, item 4.11) na quantidade de,

CA
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aproximadamente, 8}ig/pl. A mistura de células e DNA foi acondicionada em uma

cubeta de eletroporação de 2mm, previamente resfriada em gelo picado, e incubada

em gelo, por 5 minutos. O exterior da cubeta foi bem seco e acondiconada no

Eletroporador, onde foi aplicado o pulso (400Q - resistência/25pFD-capacitância/

1 500V- voltagem). Imediatamente após o choque, ressuspendeu-se a mistura em l

ml de sorbitol l M filtrado, a 4 'C, e transferiu-se a mistura para um tubo de ensaio

estéril. Este tubo foi íncubado, sem agitação a 28 OC, por 2 horas. Alíquotas de 200pl

foram semeadas em placas contendo meio de seleção SD-Biotina (Material e

Métodos, item 4.3.2).

4. 19 INDUÇÃO DA EXPRESSÃO DE GHc POR METANOL EM e: -astoris

Foram realizadas culturas dos clones recombinantes derivados da levedura P.

pasto/fs selecionados para indução de produção de GHch, em 25 ml de meio

BMGY-U contido em erlenmeyer de 250 ml, e incubadas a 30 'C, sob agitação (150

rpm), até atingerem a Absorbância600«m= 2-6 (Aproximadamente 24 horas). Para

indução da produção de GHch, as células foram centrifugadas (20 minutos, 8000 g,

temperatura ambiente) e ressuspensas em 250 ml de meio BMMY-U em frascos

erlenmeyer de l L, de modo que a cultura estivesse na Absorbância600nm: 1.0. Foi

realizada a incubação sob agitação a 30 'C. A cada 24 horas, foram adicionados

0,5% de metanol a cada cultivo e foram recolhidas alíquotas (24, 48, 72, 96 horas)

que foram estofadas a -20 'C, para as análises posteriores.

4.20 PREPARAÇÃO DE EjaRATO DE PROTEÍNA DE LEVEDURA

Para preparação do extrato de proteína total de levedura, células de uma

colónia da levedura foram inoculadas em 5 ml de meio completo (YPD), e a cultura

foi incubada a 28 'C, para crescimento por cerca de 16 horas. Ao atingir

Absorbância600nm de, aproximadamente, 2,5 (aproximadamente 2,3 mg de peso

seco), as células foram centrifugadas por 5 minutos, a 11200 g, em temperatura

ambiente. As células foram ressuspensas em 100 }il de H2O destilada, e logo após

foram acrescentados 100 pl de NaOH 0,2 M. Incubou-se por 5 minutos, à

temperatura ambiente. A mistura foi centrifugada por 5 minutos e o sobrenadante foi

descartado. As células foram resuspensas em 50 }il de tampão de amostra para
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corrida de gel de poliacrilamida contendo SDS (Material e Métodos, item 4.22). Essa

ressuspensão foi incubada em banho-mana, a 100 'C, durante 3 minutos. A

suspensão foi centrifugada (6000 g, por 5 minutos, em temperatura ambiente) e o

sobrenadante foi recuperado (este contém as proteínas). Alíquotas de 6 a 15 pl

foram aplicadas em gel de poliacrilamida contendo SDS (Material e Métodos, item

4.22)

4.21 PRECIPITAÇÃO PARCIAL DA PROTEÍNA PRODUZIDA PELOS CLONES
RECOMBINANTES

Para precipitação parcial das proteínas produzidas pelos clones

recombinantes de levedura derivados de P. pasfods GSI 15, foram feitos cultivos

para indução da expressão da proteína GHch (Material e Métodos, item 4.19).

Foram recolhidas alíquotas a cada dia de indução, e estas foram submetidas ao

protocolo de precipitação parcial da proteína. Para a precipitação das proteínas

produzidas pelos clones recombinantes de levedura derivados de YPH252 S.

cenev/s/ae, foram feitos cultivos de aproximadamente 24 horas em meio completo

(YPD), a partir de inóculos iniciados à uma densidade de l x10õ células/ml. Cada

cultura foi centrifugada e o sobrenadante (meio de cultura) recuperado. Adicionou-se

solução de TCA na concentração final de 10%. Incubou-se no gelo por 10 minutos e

centrifugou-se a 1 '1200 g, por 10 minutos, a 4 OC. O sobrenadante foi removido eo

sedimento ressuspenso com 200pl de acetona a 4'C. Repetiu-se o passo

centrifugação e ressuspensão em acetona a 4' C por, pelo menos, 2 vezes. Secou-

se o sedimento em banho seco a 95 'C, por cerca de 5 minutos. O sedimento foi

ressuspenso em Tampão Tris-NaCI Tween.

Solução de TCA 100%: 100g de TCA dissolvido em 20 ml de H2O deionizada. Após

diluição, o volume foi completado para 1 00 ml.

Tampão Tris-NaCI Tween: 100 mM Trisl 150 mM NaCl; 0,05% Tween 201 pH 7,6
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4.22 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA CONTENDO SDS(SDS

Foram feitos géis de poliacrilamida com SDS, conforme Laemmli, 1970. O gel

de corrida foi de 15% e o empilhamento de 4,5% de acrilamida, ambos de espessura

de, cerca dde, Imm. A corrida foi realizada com amostras ressuspensas em cerca

de 10pl de tampão de amostra, a 20 mA, para o empilhamento; e, 25 mA, para a

separação. Após a eletroforese, o gel foi corado com "comassie blue" 0,25% em

50% metanol, ácido acético glacial 1 0%, durante 2 horas, em temperatura ambiente.

O gel foi descorada por lavagens sucessivas com imersão, em temperatura

ambiente, com uma solução de metano1 30% e ácido acético glacial 10%.

Tampão de amostra (lO ml): Glicero1 10% (p/v) - l ,Og; B-mercaptoetano1 0,5ml; SDS

2,3% (p/v) - 0,23 gr; Trás-HCI 0,0625 M - 1 ,25 ml (estoque 0,5 M pH 6,8);

Bromophenol Blue 0,2% - 0,02 grl H2O (mili-q) estéril para completar volume final.

4.23 PRODUÇÃO DE ANTICORPOS POLICLONAIS CONTRA GHc EM
CAMUNDONGOSECOELHOS

Foram produzidos anticorpos policlonais contra GHc no Instituto Butantan, com a

colaboração da professora Mana Elisabete Sbrogio de Almeida.

O antígeno utilizado na imunização dos animais: "recombinant carp growth hormone"

(GH Carp) liofilizada (200 }ig) foi adquirido da "ProSpec (Protein Specialists)"

4. 24 "WESTERN BLOT"

A expressão das proteínas recombinantes foi avaliada e identificada pela

técnica de "Western Blot' (Burnete, 1981). Para tanto, as proteínas produzidas,

foram aplicadas em quantidades equivalentes no gel de SDS-PAGE 1 5% acrilamida-

bisacrilamida. As proteínas fracionadas no gel foram transferidas para uma

membrana de nitrocelulose (0,22 Fm, BA-583, Schleicher & Schuell), por 2 horas a

30 mA, imersas em Tampão de transferência (25 mM Trás-Bases 192 mM Glicinal

20% Metano11 0,1% SDSI pH 8,3). Após a transferência, a membrana foi imersa em

solução de bloqueio (100 mM Tris, 150 mM NaCI, 0,05% Tween 20, 5% leite Monco

Nestlé ®, 10% soro fetal bovino e 10% soro de cavalo) a 4 'C, por 16 horas. Em
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seguida, a membrana foi incubada com o primeiro anticorpo anti-GHc diluído em

Tampão diluente (100 mM Tris, 150 mM NaCI, 0,05% Tween 20, 5% leite Monco

Nestlé ®) na proporção de 1:2000, por 2 horas a temperatura ambiente, sob

agitação. Após três lavagens seguidas com Tampão Três-NaCI Tween (100 mM Tris,

150 mM Naco, 0,05% Tween 20, pH 7,6), foi feita a incubação com o segundo

anticorpo conjugado (anti-lgG) com peroxidase diluído no mesmo tampão de

diluente do anticorpo primário na proporção de 1:2000, por período de 2 horas a

temperatura ambiente, e sob agitação. Após três lavagens com tampão Tris-Naco

Tween 20 (100 mM Tris, 150 mM NaCI, 0,05% Tween 20), a membrana foi revelada

com os reagentes do KIT SuperSignalRWest Pico Chemiluminescent Substrate da

marca PIERCE, segundo as instruções do fabricante.

4.25 DOSAGEM DE PROTEÍNA PELO MÉTODO DE BRADFORD

Para as medidas das concentrações de proteínas presentes nos extratos

brutos celulares, construiu-se uma curva de calibração com a proteína com BSA

(New England Biolabs), de acordo com o método de Bradford (Bradford, 1 976).

Para construção da curva, utilizou-se reagente de Bradford (BioRad), que foi diluído

em H2O miai-q esterilizada, na concentração de 1 %. 1 ,4 ml do reagente diluído foram

adicionados a uma série de tubos, cada um contendo uma concentração conhecida

de BSA (0,0 pg/mll 16,6 pg/mll 33,3 }ig/ml150,0 pg/mll 66,6 pg/mll 83,3 pg/mll 100,0

pg/ml; 166,6 pg/ml; 200,0 }ig/ml) em um volume final de 30 pl, sendo que a BSA foi

diluída em PBS-Tween 20 (100 mM Tris, 150 mM Naco, 0,05% Tween 20, pH 8,3).

Foi realizada a leitura da Absorbância595nm de cada uma das misturas contidas nos

tubos. Foi construída uma curva de calibração dos valores da Absorbância595nm

versus a concentração de BSA (Figura 6). Para cada ponto foram feitas 2 ensaios e

foi plotada a média dos valores.
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Figura 6 -- Curva de calibração da proteína BSA realizada pelo método de Bradford.

4.26CURVADECRESCIMENTO

Para realizar a curva de crescimento das linhagens de levedura foram feitos

pré-inóculos de 5 ml de cada clone em meio YPD líquido. e as culturas foram

incubadas por, aproximadamente, 24 horas, com agitação em "shaker" (120 rpm), a

28 'C. Uma alíquota de 50 pl do inóculo foram adicionados à 50 ml de meio YPD

líquido e foi realizada a incubação com agitação em "shaker' (120 rpm), a 28 'C.

Foram feitas leituras da Absorbância600nm, em espectrofotõmetro, a cada 2 horas,

durante 12 horas. Após este período, as leituras foram feitas a cada 12 horas.
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5 RESULTADOS

5. 1 OBTENÇÃO DO FRAGMENTO CONTENDO 0 coNA DE GHc

No início do trabalho, o cDNA do hormânio de crescimento da carpa H.

mo//frzx (GHc), havia sido clonado em E. co// por Elen Bethleen Pedraça dos Santos.

aluna de mestrado do Professor Astolfi Filho. O plasmídeo pCGHI, que havia sido

construído naquele trabalho, nos foi gentilmente cedido e o cDNA de GHc (625 pb)

foi obtido por amplificação por PCR, utilizando-se os oligonucleotídeos cedidos

também pelo grupo do professor Astolfi Filho e o plasmídeo pCGHI como molde.

Este produto de PCR foi submetido a seqilenciamento e a sequência obtida foi
analisada e utilizada como base para o desenho dos oligonucleotídeos posteriores

que foram utilizados no trabalho.

A sequência obtida foi alinhada com a sequência de cDNA de GHc

disponibilizada no banco de dados do NCBI ("National Center for Biotechnology

Information'), empregando o programa disponível em rede "Multialign"

(http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/). Isto permitiu a constatação de que o cDNA

da carpa H. mo//frü que dispúnhamos (GHc) contém 6 nucleotídeos divergentes da

sequência de cDNA de GH de carpa H. mo//frlx depositada no NCBI (código de
acesso GenBank: EU157194.1 ), conforme destacado por setas na Figura 7.
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Figura 7 -- Alinhamento da sequência de cDNA do homtõnio de crescimento da carpa H. ,mo/#Hx
(GHc) presente no plasmídeo pCGHI contra a sequência do cDNA do harmónio de
crescimento da carpa H. mo/ifrü, disponível no NCBI (EUI 571 94.1).
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Apesar das divergências nucleotídicas, a sequência de aminoácidos de GHc

(210 aa) possui divergência de apenas l aminoácido. Trata-se da substituição de

uma valha por uma alanina, na quarta posição, conforme destacado por seta na

Figura 8.

ss GHc
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EBI.
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Figura 8 Alinhamento da sequência de aminoácidos do cDNA de GH de H. mo//frü (GHc) presente
no plasmídeo pCGHI com a sequência de aminoácidos de GHc disponível no NCBI
(EU157194.1).

Considerando-se que os 23 primeiros aminoácidos correspondem à

sequência sinal (ss) original do GHc no NCBI, a proteína recombinante, que seria

expressa em leveduras seria idêntica à sequência encontrada no banco de dados.

5. 1.2 Obtenção do cDNA de GHc sem a sequência sinal

Para obtenção do cDNA de GHc que seria empregado neste trabalho, foram

desenhados oligonucleotídeos iniciadores adequados para anelar no plasmídeo

pCGHI , internamente à sequência do cDNA de GHc (Material e Métodos, item 4.6,

Tabela 6) de modo que o amp/fcom obtido por PCR consistisse em um fragmento de

DNA de 609 pb, codicador de GHc sem a sequência sinal (187 aa). No desenho

destes oligonucleotídeos, foram adicionados à região 5' os nucleotídeos

codificadores do amionoácido iniciador metionina (AUG) e, em ambas as

extremidades, os sítios de restrição adequados para as etapas futuras de clonagem.
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O fragmento de DNA correspondente ao cDNA de GHc sem a sequência sinal (ss)

passou a ser denominado GHch

5. 1.3 Clonagem do fragmento GHch

O amp//com GHch, obtido por PCR, foi inserido no plasmídeo comercial

pCR® 2.1-TOPOS. para que ficasse ladeado pelos sítios de restrição Eco RI e Bg/

11, facilitadores das etapas seguintes de clonagem, obtendo-se ao final o plasmídeo

TOPOGH (Figura 9)

Amplificação de GHc com os
oligonucleotideos:
GHFotwardBgllIEcoRf e
GHReverseBgltIEcoRI .

RI
EcpRI ,BglllGHch609Pb

Clonagem em vetor
comercial pCRn 2.1
TOPOS

-'#u»B'»++3000 pb
2500 pb
2000 pb

1500 pb

.«..E
7W pb

T,.' GRch

n.«=-.-i''}.óÚ '--T «»

Figura 9- Esquema da clonagem de GHch no vetou comercial pCR(E) 2 1-TOPO(D da Invitrogen a
partir do plasmídeo pCGHI (Santos, 2000). Ao lado migração em gel de agarose de
fragmentos de DNAs plasmidiais isolados de clones de transfomlantes bacterianos,
resultantes da digestão com a enzima de restrição Eco RI. A seta indica a posição da banda
de aproximadamente 609 pb, correspondente a GHch.
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5.2 OBTENÇÃO DE CLONES RECOMBINANTES DE e:
DE HARMÓNIO DE CRESCIMENTO DE CARPA

}astorisPRODUTORAS

5.2. 1 Construção dos plasmídeos para expressão em E:
pPICGH

q$!QrispHILGHe

Para a construção de vetores de expressão de hormõnio de crescimento da

carpa H. mo//fria de P. pasfods, o plasmídeo TOPOGH foi digerido com Eco RI e o

fragmento de DNA referente a GHch, de 591 pb, foi extraído e purificado. Os

plasmídeos de P. l)asco/fs de expressão, pHILD2 e expressão e excreção pPIC9k,

foram linearizados com a enzima Eco RI (Figura IOA). As misturas de ligação de

cada um dos plasmídeos digeridos com o fragmento GHch (509 pb) foi empregada

na transformação de E. co// DH5a (Material e Métodos, item 4.16). Com cada uma

das misturas de ligação foram obtidos, aproximadamente, 250 clones Ampn. Para

verificação da orientação da inserção do fragmento, foram digeridos DNAs

plasmidiais de 10 clones transformantes obtidos com cada mistura de ligação, com a

enzima Sac l (Figura 10B), já que o sítio desta enzima está localizado no início do

promotor ,40X l nos 2 plasmídeos, e a 197 nucleotídeos da sequência 5' de GHch.

A

Saca

Liberaçãodo

E'".-*' ''" ?T
Ligação em sitio Eco RI

Sacl
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Figura lO A) Esquema de clonagem de GHch em plasmídeos de expressão em P. pasfons.
(Invitrogen). B) Migração em gel de agarose de DNAs plasmidiais extraídos de
transformantes bacterianos contendo as misturas de ligação: l e 14- padrão de tamanho
molecular l KB, 500ng (Fermentasn)l 2-10 -- misturas de ligação de pPIC9K e GHchl l l.
12, 13. 15-21 - misturas de ligação de pHILD2 e GHch. As setas brancas indicam
tamanho após a restrição com a enzima Sac l.

Assim, a obtenção dos plasmídeos desejados resultou na obtenção de 2

fragmentos de DNA: pPICGH (aproximadamente 8600 pb e 1200 pb)l e pHILGH

(aproximadamente 7800 pb e 960 pb).Dentre os clones transformantes obtidos, os

DNAs plasmideais de pPICGH e pHILGH foram isolados. Estes plasmídeos foram,

respectivamente, do clone 5 (pPICGH) e 3 (pHILGH). Estes foram purificados e a

sequência inserida foi confirmada por seqüenciamento.

5.2.2 Obtenção de transformantes de e: pastoris com pPICGH e pHILGH

Os plasmídeos de pHILGH e pPICGH foram empregados na transformação

genética da linhagem GSl15 de P. pasfods. Para transformação, ambos os
plasmídeos foram línearizados com a enzima Sa/ 1, para promover a inserção no

genoma da levedura e obtermos apenas transformantes do tipo His' Mut'. Os clones

transformantes de P. pasfods foram selecionados por complementação gênica, pelo

crescimento em meio mínimo sem histidina. A eficiência de transformação

observada foi de 1.101 transformantes por micrograma do DNA plasmidial pHILGH;
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e, 2,4.101 transformantes por micrograma do DNA plasmidial pPICGH.

Os clones transformados com o plasmídeo pPICGH (GSI 15/PICGH) foram

analisados quanto a sua capacidade de crescer em meio contendo concentrações

de G418, já que é possível fazer uma analogia entre o número de cópias integradas

no genoma e o nível de resistência à esta droga (Scorer et al., 1994). Dentre os

clones analisados, não foi possível identificar clones que apresentassem resistência

a G41 8 superior a 0,20 mg/ml (Figura l l).

Os clones transformantes GSI 1 5/HILGH não puderam ser analisados quanto

à resistência a G418, pois o plasmídeo pHILD2 não possui este gene de resistência.

Assim, estes transformantes foram selecionados apenas pela marca auxotrófica

His'''
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Figura ll Clones de P. pasforfs GS 115/PICGH crescidos em meio sólido YPD acrescidos de
diferentes concentrações de G418. A) sem adição de G4181 B) 0.10 mg/mll C) 0,15
mg/mll D) 0,20 mg/mll E) 0,25 mg/mll. O círculo preto indica o local onde foi feito inóculo
do clone transformante obtido com plasmídeo pPIC9K (controle).

5.2.3 Caracterização bioquímica do harmónio de cnscimento de carpa
produzidoporGSl15/HILGH

Para analisar a proteína GHc produzida pelos clones P. pasfods GS

115/HILGH, o extrato bruto dos cultivos foram analisados em gel SDS-PAGE

(Material e Métodos, item 4.22). Foi realizada indução da produção, cultivando-se

em meio mínimo com metanol acondicionados em frascos agitados (Material e

Métodos, item 4.19), foram analisadas as amostras após de l a 5 dias. Este

procedimento permitiu a verificação de que uma proteína de 20 KDa,

correspondente ao tamanho esperado de GHch, não observada no extrato bruto da

linhagem hospedeira GSl15, foi produzida logo após l dia de incubação e, que

maior quantidade desta proteína foi produzida ao longo dos 5 dias (Figura 12).
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50 KDa

35 KDa

25 KDa
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Figura 12 -- SDS-PAGE de proteína extraída da linhagem recombinante P. pastoris/HILGH. 1 - P.
pasfods GSl15 (controle negativo); 2-6 - clone recomblnante GSl15/HILGH4 após
indução com metanol por l a 5 dias; 7.-- padrão de tamanho molecular (Prestained Protein
Molecular Weight Marker - Fermentas").

5.2.4 Caracterização imunológica do hormõnio de cnscimento de carpa
produzido por GSl15/HILGH

Para analisar as características imunobiológicas da proteína GHc

recombinante produzida por GSI 15/HILGH, foi realizado um ensaio de "Western

blot" utilizando anticorpo anta-GHc, produzido em camundongo (Material e Métodos,

item 4.24). Esta abordagem resultou na observação de uma hibridação específica de

tamanho aproximado de 20 KDa, compatível à proteína GHc (Figura 1 3).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 KDa

Figura 13 - "Western Blot' das proteínas do extrato celular do clone GSI 15/HILGH contra anticorpo
anti-GHc. l e 2 - GSI 15 após indução com metanol nos dias 0 e 41 3 e 4 - GSI 1 5/pHILD2
após indução com metanol nos dias 0 e 4 (controles negativos)l e, 5-9 - GSI 15/HILGH
após indução com metanol por 0, 1, 2, 3, 4, dias consecutivosi padrão de tamanho
molecular (Prestained Protein Molecular Weight Marker - Fermentas').

5.2.5 Caracterização da proteína GHc produzida por GSl15/PICGH

Esperava-se que a proteína recombinante produzida pelos clones
recombinantes GSI 15/PICGH estivesse sendo excretada para o meio de cultura.

Para análise dessa proteína, foram realizadas culturas em meio contendo metanol

(Material e Métodos, item 4.3.2), e após recuperação do meio de cultura onde havia

sido realizado o cultivo em presença de metanol, as proteínas presentes no

sobrenadante foram submetidas à precipitação com TCA (Material e Métodos, item

4.21). Após a precipitação, as amostras foram para aplicação em SDS-PAGE. Não

foi possível visualizar uma banda de tamanho compatível com a proteína

recombinante GHc. Ainda assim, foi realizado o ensaio de hibridação por "western-

blot" e não foi possível observar qualquer banda. Este procedimento foi repetido por

várias vezes. com cerca de 5 clones diferentes.
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5.2.6 Dosagem de GHc no meio de cultura de clones GSl15/PICGH

A proteína GHch possivelmente excretada no meio de cultura pelos clones

GSI 15/pPICGH foi dosada. Foram analisadas as culturas dos controles negativos

(GSI 15 e GSI 15/PIC9K) e de culturas de GSI 15/PICGH. Foram retiradas amostras

ao longo de 4 dias de indução da expressão da proteína com metanol, de onde
foram retiras alíquotas de l ml diariamente, que foram precipitadas com TCA

(Material e Métodos, 4.20). Observou-se uma maior produção das proteínas totais

até 24 horas de indução, e esta produção sofreu uma queda após este período

(Tabela 9).

Tabela 9 Dosagem de proteína total presente no sobrenadante da
cultura de clones recombinantes.

Clonede P.pastoris-Horas de
indução com metanol

Proteinastotais

5.2.7 Curvas de crescimentodos clones de e: pastoris recombinantes

Alguns dos clones recombinantes obtidos tiveram suas curvas de crescimento

em meio SD-Biotina (Material e Métodos, item 4.3.2) (contido em frascos agitados)

analisadas (Material e Métodos, item 4.22). As curvas de crescimento dos

transformantes de P. pasfods/PICGH e P. pasto/fs/HILGH encontram-se

apresentadas nas Figuras 14 e 15. respectivamente. Encontram-se também

apresentadas as curvas de crescimento das linhagens controle P. pasfods GSI 15,

P. pasf0/7s/pPIC9K e P. pasto/fs/pHIL D2.

GSI 15 - O 62 pg/ml
GSI 1 5 /PIC9K - O 62 pg/ml

GSI 15 /PICGH25 - O 92 pg/ml
GSI 15 /PICGH25 - 24 96 pg/ml
GSI 1 5 /PICGH25 - 48 78 pg/ml
GSI 1 5 /PICGH25 - 72 62 pg/ml
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Figura 15 - Curva de crescimento em meio mínimo (SD-Biotina), em fracos agitados, a 28 'C
linhagens transformantes de P. pasfor7s GSI 1 5/HILGH. que expressam GHch.

das

As curvas de crescimento de todas as linhagens apresentaram pequenas

diferenças entre os clones transformantes e os controles negativos.
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5.2.8 Determinação do número de cópias de GHch inserido no genoma dos
clones recombinantes de P. pastoril

Para obter-se uma aproximação do número de cópias de GHch inseridas no

genoma de P. pasfods, procedeu-se a uma análise por PCR Real Time (Material e

Métodos, item 4.14), empregando o DNA total das linhagens recombinantes. Foram

selecionados 3 clones GSl15/PICGH (capazes de expressar e secretar a da

proteína GHc) e 3 clones GSl15/HILGH (produção interna da proteína). Estes

clones tiveram seus DNAs genõmicos extraídos e empregados como molde para

amplificação por PCR convencional de um fragmento interno de 206 pb de GHch

(Material e Métodos, item 4.13), para que os oligonucleotídeos fossem testados

inicialmente quanto à sua especificidade. O DNA total de todos os clones de P.

pasfods recombinantes resultou na amplificação um único fragmento de DNA de

tamanho esperado, de 206 pb, e ausência de bandas inespecíficas (Figura 16).

1000 pb

500 lll)

250 l)l}

Figura l&- Amplificação por PCR do cDNA de GHch Inserido no DNA cromossõmico dos clones
' recombinantes de P. pasto/ó. 1- padrão de tamanho molecular l Kb, 500 ng

Fermentasn; 2 -- controle negativo da reação de PCR, "branco'; 3 e 4 - amplificação
com DNA genõmico extraído de clones recombinantes de P. pasto/fs GSI 15/PICGH
como moldei 5 e 6 - amplificação com DNA genõmico extraído de clones recombinantes
de P. pasfor7s GSI 1 5/HILGH como molde.

Foram realizados 4 ensaios de PCR Real time. A média dos valores de Ct

obtidos foi utlizada para o cálculo do número de cópias aproximado de GHch

inseridas no genoma de P. pasto/« (Material e Métodos, item 4.14). Os resultados

se encontram apresentados na Tabela lO.
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Tabela lO Valores de média de Ct e número de cópias inseridas no genoma de clones

A tabela 10 apresenta os valores aproximados de números de cópias

inseridas nos genomas dos clones selecionados de P. pasfoHs recombinantes

GSI 15/HILGH e GSl15/PICGH, em 2 situações de cálculo, conforme demonstrado

em Material e Métodos, item 4.14. Na primeira situação considerou-se o plasmídeo

pHILGH como padrão para o cálculo, e, na segunda situação, o plasmídeo pPICGH

foi considerado o padrão. Os dados indicam que foram obtidos clones GSI 15/HILGH

com inserção de 2 a 3 cópias do cassete de expressãol e, foram obtidos clones

GSI 1 5/PICGH com inserção de 2 a 7 cópias do cassete de expressão.

Clone de P
pastoris

Média do
Ctobtido

N'de cópias
utilizando-se o
padrão pHILGH

Nade cópias
utilizando-se o padrão

oPICGH

Média do RoO

de cópias

GSl15/HILGHI 20.51 1.61 2,27 1,94

GSl15/HILGH4 21.25 2.68 3,78 3.24

GSl15/HILGH5 20.44 1,53 2,17 1,85

GSl15/PICGH2 20.30 1,40 1,96 1,68

GSl15/PICGH16 22.22 5,28 7,45 6,36

GSl15/PICGH25 22.28 5,48   6,60
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5.3 0BTENCÃO DE CLONES RECOMBINANTES S:.Ç9[9ylglgg PRODUTORES
DE HARMÓNIO DE CRESCIMENTO DE CARPA H:.ns!!!rb. (GHch)

Foram realizados vários passos intermediários de clonagem para obtermos os

plasmídeos necessários para serem empregados na transformação genética de S.

cerev/s/ae, e, assim, conseguir obter clones recombinantes que expressam e

excretam hormõnio de crescimento da carpa H. mo//f/zx (GHch). A seguir, é

apresentado um esquema geral das clonagens que foram realizadas (Figura 16),

que estão detalhadas nos tópicos seguintes.

TOPOGH

/Bglll-

A

.Sínteseda seqüência
SSIL;

.Introdução w
plasmídeo PCR 2.1GHch

Inserção de GHch no
plasmídio pMA91

pMAGH

TOPOSSIL

.Inserção de Bam '\
Hl-"SSll.-GHch"- \
Bam HI no sítio -:\

Bgl 1} de pMA91 -- \

V

pMAILGH :/

V

.Obtenção de Ppgk-"SSlt-GHch"
Tpgk;

.Inserçãoem pGEMÕ

.# ..''' ''-\
.PCR para '\

amplificação de \
pMAILGH sem
fragmento IL

humano.

\PMAK'TGj!/'

/

/

.Linearlzação com Sa/ ll
.Introdução de

GHKEXSAL

+

TOPOSSILGH

cassetedeexpressãoPpgk-
GHchTpgk l

.tratamento com klenow l

pottmense; l
.Inserçãodo cassetede l

expressão Pp8k-GHch-Tpgk l

no plasmídeo pGEM6 l

l

/

pGEM-dGHd

põEM-dSSILGHd

Figura 17 - Esquema geral de clonagens realizadas para a expressão de GHch em S. cemvisfao: A)
construção 'dos plasmídeos de expressão pMAGH (epissomal) e pGEM-dGH.d .(õ-
integração)l B) Construção dos plasmídeos de expressão e secreção pMAILGH,
plVIAKTGH(epissomais) e pGEM-dILGHd(õ-integração).
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5.3. 1 Construção do plasmídeo epissomal para expressãode homlõnio de
crescimento de carpa H:.ng!!!rlz, em S. cerevisiae

Para se obter a expressão do harmónio de crescimento de carpa H. mo//frzx

(GHch) sob controle do promotor forte e constitutivo de S. cereüs/ae PGK (gene da

fosfoglicerato quinase), foi realizada a construção do plasmídeo pMAGH (Figura 18).

Para tanto, o fragmento contendo GHch (603 pb) foi retirado do plasmídeo TOPOGH

com a enzima de restrição Bg/ 111 e, o plasmídeo pMA91 foi digerido com Bg/ 11. A

mistura de ligação de ambos foi empregada na transformação genética de E. co//

DH5a (Material e Métodos, item 4.16). Foram obtidos, aproximadamente, 300 clones

AmpR. Foram selecionados 1 1 clones para análise da orientação da clonagem, por

análise de restrição dupla com as enzimas Hüd 111 e Sac 1. Foram visualizadas

bandas correspondentes a fragmentos de 3 tamanhos (aproximadamente 800pb,

1700pb e 7500pb), compatíveis com os esperados caso fosse obtido sucesso

(Figura 18B).
H/ndlll

Liberaçãodo
fragmento com Bg/ ll

Abertura do plasmídio
pMA91 com a enzima

og/u ''l"
'f"' GHch603 Pb 'sl"

q'"

8
pMA91

+

"r''"

liiil Eliil l LEU2lPGK-Proml
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
+

6000pb

2000pb

750pb

Figura 18 - A) Esquema da construção do plasmídeo pMAGH. B) Análise da orientação da inserção
por restrição com as enzimas Mina 111 e Sac l e posterior eletroforese em gel de agarose
0.8%. As setas indicam as bandas correspondentes aos tamanhos esperados pela
clonagem carreta do fragmento (aproximadamente 770pb, 1 700pb e 7500pb). 1- padrão
de tamanho molecular l Kb, 500 ng, Fermentasnl 2-8 e 10-12 -- clones recombinantes que
não apresentaram padrão de bandas esperados ou que tiveram visualização de má
qualidades 9 - clone que apresentou padrçao de bandas esperado e com visualização
ptinipntp

Caso a inserção estivesse em orientação contrária, seriam vistos fragmentos

de aproximadamente 600pb, 1900 pb e 7500pb. Apenas 2 clones apresentaram o

perfil esperado de bandas. Estes clones foram analisados novamente para
certificação da clonagem. O sucesso da obtenção do plasmídeo pMAGH foi

confirmado por sequenciamento.

5.3.2 Construção do plasmídeo pGEM-dGHd(ó-integração)

O cassete de expressão de GHch (Ppgk-GHch-Tpgk, 2469pb) foi removido do

plasmídeo pMAGH, por digestão com a enzima H/r?d 111. 0 vetar de integração

pGEM-TEasy Delta foi linearizado com a enzima .4cc 1. Após tratamento do

plasmídeo e do inserto com o fragmento Klenow da enzima DNA polimerase,

procedeu-se a ligação de ambos com a enzima DNA T4 ligase (Figura 19). A mistura

de ligação foi empregada na transformação genética de E. co// DH5a (Material e
Métodos, item 4.16). Foram obtidos, aproximadamente, 40 clones Amp".
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H/ndlll

Liboraçãodoinsorto
com H/nd lll

2469pb

+

J

Tratamoívo com
Klonow DNA
polimeraso

Plasmidio aborto com 4cc l e
tratado com klenow DNA
polimoraso

EH-dGH
5817 b

Figura 19- Esquema de construção do plasmídeo pGEM-dGHd

Foram selecionados, ao acaso, 20 clones para análise da clonagem, por

análise de restrição com a enzima /Vof l e apenas 2 clones apresentaram liberação

de fragmento de tamanho esperado de, aproximadamente, 2800 pb. O DNA

plasmidial desses clones foi posteriormente utilizado como molde em reação de

PCR, utilizando-se os oligonucleotídeos GHForwardBgllIEcoRI e

GHReverseBgllIEcoRI (Material e Métodos 4.12, Tabela 7). O amp//com obtido foi

submetido à sequênciamento, que confirmou o sucesso da clonagem e, portanto, da

construção do plasmídeo pGEM-dGHd.

5.3.3 Construção do plasmídeo epissomal pMAILGH para expressão e
excreção de GHch em S: cerevisiae

Conforme descrito em Revisão Bibliográfica, item 2.6, foi verificado que um

fragmento de interleucina humana, contendo mutações pontuais estratégicas,

fusionado a sequência sinal da toxina killer de K/uyve/omyces /acf/s inserido à
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montante de um gene, resulta na super expressão e excreção do seu produto

genlco.

Clonagem de sequencia sinal modificada (SSIL):

Para a construção do plasmídeo de expressão em S. cerev/s/ae capaz de

produzir altos níveis de expressão e de excreção de GHch, foi realizada a inserção

de um fragmento de DNA potencialmente potencializador da expressão e excreção à

montante 5' de GHch.

Assim, para obter esta sequência, foi realizada uma PCR com

oligonucleotídeos iniciadores extensos, que continham sítios de restrição

apropriados, a sequência sinal, o fragmento de interleucina humana, sítio da

protease trombina e cauda de histidina (Material e Métodos, item 4.15, Figura 5).

Nesta reação de PCR não foi utilizado DNA molde, já que os próprios

oligonucleotídeos se andavam em uma das extremidades e serviam tanto como

iniciadores como molde da reação.

O produto de PCR (183 pb) foi inserido no plasmídeo comercial pCR(D 2.1-

TOPO®. A mistura de ligação foi empregada na transformação genética de E. co//

DH5a (Material e Métodos, item 4.16). Foram obtidos, aproximadamente, 100 clones

AmpR, dos quais 10 clones foram selecionados para análise da clonagem por análise

de restrição com a enzima Bam HI. A análise apresentou 6 clones com o padrão

esperado de bandas em gel de agarose submetido a eletroforese (fragmentos de

aproximadamente 200 pb e 3900 pb). Esta clonagem deu origem ao plasmídeo

TOPOSSIL (Figura 20A).

Clonagem de GHch com sítio KEX2:

Para esta clonagem, foi realizada a introdução dos sítios de restrição

apropriados e também o sítio da protease KEX2 em GHch. Sendo assim, foram

desenhados novos oligonucleotídeos iniciadores para amplificação de GHch, sendo

que estes continham em amabas extremidades o sítio da enzima de restrição Sa/ ll

e, à montante o sítio KEX2 (Material e Métodos, item 4.12, Tabela 7). Como DNA

molde, foi utilizado o DNA plasmidial TOPOGH (Resultados, item 5.3.1). A reação de

PCR produziu um amp/fcom de tamanho esperado de. aproximadamente, 600 pb

(Figura 20B). O produto de PCR foi inserido no plasmídeo comercial pCR® 2.1-

TOPO®. A mistura de ligação foi empregada na transformação genética de E. co//

l
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DH5a (Material e Métodos, item 4.16). Foram obtidos, aproximadamente, 1 50 clones

AmpR, dos quais 10 clones selecionados tiveram os seus DNAs submetidos a

restrição com a enzima Bam HI. A análise apresentou 10 clones com plasmídeos

com o padrão esperado de bandas em gel de agarose submetido a eletroforese

(fragmentos de aproximadamente 600 pb e 3900 pb). Esta clonagem deu origem ao

plasmídeo TOPOGHSAL(Figura 20B).

R 2.1 - TO
3931 bp

183nb

Produto de PCR

1 2 3 4

300pb

200pb

IOOpb
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KEX2

Produto de PCR

F

!
l 2 3 4 5

700pb

600pb

500pb

400pb

300pb

200pb

IOOpb

Figura 20 - A) Esquema de construção do plasmídeo TOPOSSIL, seguido de gel de agarose
submetido a eletroforese com amp#cons do fragmento SSIL, onde: 1- padrão de
tamanho molecular 'GeneRulerm 1 00 bp DNA Ladder' FemlentasR; 2- controle negativo
(branco)da reação de PCRI 3 e 4 -- amp//bons resultantes de reações idênticas de PCR
para amplificação de SSIL. B) Esquema de construção do plasmídeo TOPOGHSAL.
seguido de gel de agarose submetido a eletroforese para análise da amplificação de
GHch, on(!e: 1- padrão de tamanho molecular "GeneRulerTH 100 bp DNA Ladder
Fermentas'; 2- controle negativo (branco)da reação de PCRI 3-5 - amp/fcor7s resultantes
de reações idênticas de PCR para amplificação de GHch

Construção da fusão:SSIL-KEX-GH

O plasmídeo TOPOSSIL foi linearizado com a enzima de restrição Sa/ 1, e o

fragmento KEX-GHch foi retirado do plasmídeo TOPOGHSAL por digestão com a

enzima de restrição Sa/ l (Figura 21A). Ambos os fragmentos foram ligados com a

enzima T4 DNA ligase. A mistura de ligação foi empregada na transformação

genética de E. co// DH5a (Material e Métodos, item 4.16). Foram obtidos,

aproximadamente, 10 clones AmpR, que foram analisados por análise de restrição

com a enzima Sac 1. 0 plasmídeo de apenas l dos clones apresentou o perfil de

tamanho compatível com o esperado (Figura 21B). Esta análise mostrou não só o

sucesso da clonagem do fragmento no plasmídeo, como também a orientação
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O fragmento de DNA de 761 pb formado pela "sequência sinal, seguida do

fragmento de interleucina, do cDNA de GH, sítio de trombina e cauda de histidina"

do plasmídeo TOPOSSILGH, ladeado pelo sítio de restrição Bam f// foi retirado do

plasmídeo TOPOSSILGH, com a enzima Bam H/. O plasmídeo pMA91 foi aberto

com a enzima Bg/ 11, entre o promotor e terminador PGK. Foi realizada a mistura de

ligação do fragmento de DNA e plasmídeo linearizado (Figura 22A). A mistura de

ligação foi empregada na transformação genética de E. co// DH5a (Material e

Métodos, item 4.16).

A
H/

Bom HI

Digestão com BamHI

Bam HI >

Saca Sacl

/õl PD

:n

BamHI

H/ndlll
+

Digestão com Bg/ l

B
pHA91
9500 bl

9500bp El] ILEU2lpGK-pruml

Híndlll
H/ndlll

,7

Saca

pHAILGH
10261 bp

H/ndlll

Hfndlll
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6000pb

l+=;:= --=:

2000pb
ISOOpb

!!!!!!zanl
750pb .+Flq --'

500pb

250pb

C

1000pb

6000pb
3000pb

2000pb

1500pb

1000pb

750pb

500pb

250pb

Figura 22 A) Esquema de construção do plasmídeo pMAILGH. B) Identificação dos plasmídeos
recombinantes obtidos com a mistura de ligação de pMA91 e inserto, digestão com Hfnd
111. 1- padrão de tamanho molecular l Kb, 500 ng, FermentasRI 2.4 : DNA plasmidial
isolado de clones recombinantes que apresentaram padrão de bandas esperado com
presença de fragmentos de DNA de aproximadamente 2627 pb, 3500 pb e 41 34 pbl 5-9
- DNA plasmidial isolado de clones recombinantes que não apresentaram padrão de
fragmentos de DNA esperado C) Identificação dos plasmídeos recombinantes obtidos
com a mistura de ligação de pMA91 e inserto pela digestão com Sac 1. 1- padrão de
tamanho molecular l Kb. 500 ng. FermentasRI 2-4 - DNA plasmidial isolado de clones
recombinantes que apresentaram padrão de fragmentos de DNA esperado com pela
liberação do fragmento. de aproximadamente 334 pb; 5 - DNA plasmídial isolado de
clone recombinante sem padrão de fragmentos de DNA esperado.

Foram obtidos, aproximadamente, 10 clones AmpR. que tiveram os seus

DNAs plasmidiais analisados por, análise de restrição com a enzima H/r7d 111. A

análise apresentou 3 clones (clones 2, 3 e 4, Figura 22B) contendo plasmídeos com

perfis de restrição esperados (fragmentos de aproximadamente 2627 pb, 3500 pb e

41 34 pb). Esta clonagem deu origem ao plasmídeo pMAILGH (Figura 22A)
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Os clones tiveram a clonagem confirmada novamente por análise de digestão

com a enzima de restrição Sac 1, que apresentou padrão esperado de bandas no gel

de agarose submetido a eletroforese, com a liberação de fragmento de
aproximadamente 334 pb (Figura 22C). A orientação do inserto foi confirmada por

sequênciamento, confirmando o sucesso da construção do plasmídeo pMAILGH.

5.3.4 Construção do plasmídeo pGEM-dILGHd, adequado pam transformação
de S.cerevisiae porá-integração

O plasmídeo pMAILGH foi utilizado como molde para amplificação por PCR

do 'cassete P-pgk, sequência sinal potencializada (SSIL), cDNA de GHch e sítio de

trombina (ST), por causa de histidina (His), T-pgk". Foi realizada a mistura de ligação

deste fragmento com o plasmídeo comercial pCR® 2.1-TOPOS (Figura 23A). A

mistura de ligação foi empregada na transformação genética de E. co# DH5a

(Material e Métodos, item 4.16). Foram obtidos 20 clones AmpR, e o DNA plasmidial

de 7 clones tiveram seus DNAs plasmidiais isolados e analisados por análise de

restrição com a enzima Bam HI. Destes 5 dos 7 DNAs plasmidiais isolados

apresentaram o padrão de fragmentos de DNA esperado (aproximadamente 3000

pb e 4000 pb) para clonagem desejada. Obteve-se assim o plasmídeo

TOPGKSILGH (Figura 23B).
A

BamHI
Produto de PCR - 2627 pb

SSIL
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B l 2 3 4 5 6 7 8
6000pb
4000pb

3000 pb -

2000pb

1500pb

1000pb

Figura 23 A)Esquema de construção do plasmídeo TOPGKSILGH. B) Identificação dos plasmídeos
recombinantes por análise de restrição com a enzima Bam HI. 1- padrão de tamanho
molecular l Kb, 500 ng, Fermentasnl 2 e 6 - DNA plasmidial isolado de clones
recombinantes que não apresentaram padrão de fragmentos de DNA esperados 3-5, 7 e
8 - DNA plasmidial isolado de clones recombinantes que apresentaram padrão de
fragmentos de DNA esperado (aproximadamente 3000 pb e 4000 pb).

O cassete "P-pgk/SSIUGHch/ST/HT/T-pgk" foi retirado do plasmídeo

TOPGKSILGH com a enzima de restrição Bam HI. O plasmídeo pGEM-T EasyDelta

foi completamente amplificado por reação de PCR com oligonucleotídeos contendo

os sítios de Bam HI nas extremidades. Obteve-se o plasmídeo

pGEMTEasyDelta/Bam HI. Foi realizada a mistura de ligação do fragmento e vetar.

A mistura de ligação foi empregada na transformação genética de E. co// DH5a
(Material e Métodos, item 4.16). Foram obtidos 4 clones AmpR, que tiveram os DNAs

plasmidiais analisados por análise de restrição com a enzima Eco RI. Dentre os 4

clones obtidos, os plasmídeos de apenas 2 apresentaram o padrão de bandas

esperado (aproximadamente 2900 pb e 3100 pb ) (Figura 24B). Obteve-se assim o

plasmídeo integrativo para secreção de GHch, pGEM-dILGHd (Figura 24).
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8am HI 8am H}
Produto de PCR-2627 pb

SSIL -.nülqi=UM PGK-TPGK - PDigestão com Bam HI

cação com T4 DNA
lígase

EH4
5975

( Digestão com 8am HI )

6000pb

4000pb

3000pb
2000pb

ISOOpb

Figura 24 - A) Esquema de construção do plasmídeo pGEM-dILGHd. B) Digestão de DNAs
plasmidiais de clones transformantes bacterianos.l- padrão de tamanho molecular l Kb.
500 ng, Fermentasnl 2- pGEM-dILGHdl 3- pGEM-dILGHd digerido com enzima de
restrição Eco RI.
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5.3.5 Construção do plasmídeo epissomal pMAKTGH para expressão e
excreção em S: cenvisiae de GHc

Para se obter um padrão de comparação entre a eficiência de excreção

proporcionada pela sequência sinal modificada, que foi inserida nos plasmídeos

pMAILGH e pGEM-dILGHd, e uma sequência sinal padrão, foi contruído o

plasmídeo pMAKTGH. Para construção desse plasmídeo, foi realizada uma

amplificação por PCR, na qual utilizou-se o DNA plasmidial de pMAILGH como DNA

molde. Os oligonucleotídeos utilizados tinham seu andamento localizado na região

da sequência sinal de K. /acüs e no início da sequência de GHch, de forma que

houvesse a amplificação de todo o plasmídeo, exceto da região entre a sequência

sinal KT e o cDNA de GHc (fragmento de interleucina humana) (Figura 25A). Os

oligonucleotídeos utilizados (KTSmaF e KTSmaR, Material e Métodos, item 4.12,

Tabela 7) possuíam em suas extremidades sítios Sma 1, além de mais 6

nucleotídeos. que serviram como facilitadores da digestão enzimática do produto de

PCR. O sítio Sma l foi introduzido neste oligonucleotídeo iniciador, já que é ausente

no plasmídeo pMAILGH. O produto de PCR obtido foi submetido a digestão com a

enzima de restrição Sma l e utilizado para ligação com uso da enzima T4 DNA

ligase. A mistura de ligação foi empregada na transformação genética de E. co//

DH5a (Material e Métodos, item 4.16). Foram obtidos 3 clones AmpR, que tiveram

seus DNAs plasmidiais analisados por restrição com a enzima H/nd 111. Apenas l dos

clones apresentou o padrão de tamanhos de fragmentos esperados

(aproximadamente 2500 pb, 3500 pb e 4100 pb). Deste modo obteve-se o

plasmídeo pMAKTGH que possui como sequência sinal apenas sequência sinal

padrão de K/uve/omyces /acf/s (Figura 25B e C).
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Amplificação por
PCR

B Híndlll

]
C

!
2 3

6000pb

=4000pb
3000pb

2000pb

1500pb

Sinal

pHAKTGH
10189 bp @

'\iHfnd lll
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Figura 25 Esquema de construção do plasmídeo pMAKTGH: A) Amplificação por PCR utilizando o
plasmídeo pMAILGH como moldei B) Plasmídeo pMAKTGH obtido após amplificação
do plasmídeo pMAILGH; C) Análise de restrição do plasniídeo do clone transfgrmante
com H/nd 111. 1 -- padrão de tamanho molecular l Kb. 500ng, Fermentam'l 2-
plasmídeo pMAKTGHI 3- plasmídeo pMAKTGH digerido com H;nd 111. bandas com
tamanhos de aproximadamente 2500 pb. 3500 pb e 4100 pb.
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5.3.6 Obtenção de clones recombinantes de $:.Ê9e!!glgg

Foram empregadas como hospedeiras de transformação duas linhagens da
levedura S. cerev/s/ae YPH 250 e YPH 252. As linhagens foram co-transformadas,

utilizando-se 5pg de cada plasmídeo, em duas combinações: pGEM-dGHd + pAJ50

e pGEM-dILGHd + pAJ50. A seleção dos transformantes com os vetores pGEM-

dGHd e pGEM-dILGHd foi realizada em duas etapas:

Etapa 1 : Seleção dos clones transformantes por complementação gênica

Os transformantes foram selecionados em meio mínimo SD sem leucina

Tabela 1 1 -- Eficiência de tran$foUU
NúmeroLinhagem

aproximado de
transfomlantes

50lo de linhagens de S. cenevls/ae ÇQm o olasmídeo
Eülciência deDNAs

transformação (n'
de

transfomlantes/}ig
deDNA

0.861 x lOdGHd + pAJ50
0,637 x lOdGHd + pAJ50
1.050 x lOdILGHd + pAJ50
1,050 x lOdiLÇIHd + pA!!$q

YPH 250
YPH252
YPH 250
YPH 252

6.894
5.100
8.400
8.400

Etapa 2: Seleção dos clones recombinantes que receberam o fragmento dGHd ou

dILGHd.

Para seleção dos clones que receberam o fragmento de DNA dGHd e

dILGHd, o DNA total de aproximadamente 1 00 clones transformantes Leu', obtidos

na etapa 1 , foi isolado, purificado e empregado como molde em reação de PCR com

oligonucleotídeos (GHForwardBgllIEcoRI e GHReverseBgllIEcoRl; Material e

Métodos, item 4.12, Tabela 7) específicos para o DNA de GHch.

Foram identificados 4 clones derivados da linhagem YPH 252 que continham

cópias do fragmento dGHd integradas no genoma (YPH252/dGHd291

YPH252/dGHd301 YPH252/dGHd451 yPH252/dGHd49) (Figura 26A e B)l e, foram

Identificados 3 clones contendo cópias do fragmento dILGHd integradas ao genoma

(YPH252/dILGHd29; YPH252/dILGHd49; ypH252/dILGHd64) (Figura 26D e D).
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Figura 26 A e B: seleção dos clones recombinantes que receberam o.fragmento dGHd.
padrão de tamanho molecular l Kb, 500 ng, Fermentam" l 2-20
recombinantes de YPH252. As setas indicam os clones
YPH252/dGHd30. YPH252/dGHd45 e YPH252/dGHd49,

e 22-31 - clones
YPH252/dGHd29.

r\.L/.e

l e 21
de tamanho

consecutivamente; C

seleção dos clones recombinantes que receberam o fragmento dILGHd. 1, 21 e 41 -
padrão de tamanho molecular l Kb. 500 ng, Fermentas"; 2-20, 22-40 e 42-60: clones
recombinantes de YPH252. As setas indicam os clones YPH252/dILGHd29,
YPH252/dILGHd49 e YPH252/dILGHd64, consecutivamente.

Fermentas
os clones
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5.3.7 Caracterização bioquímica e imulógica da proteína GHch produzida por
clones recombinantes de S. cerevisiae

A proteína recombinante GHch, produzida no interior celular dos clones

recombinantes, foi analisada. Os 3 clones recombinantes obtidos da linhagem YPH

252/dGHd tiveram suas células crescidas em meio completo YPD. Outro clone

recombinante que carregava o plasmídeo epissõmico pMAGH teve suas células

crescidas em meio mínimo seletivo. O extrato celular do sedimento destas culturas

foi analisado em SDS-PAGE (Material e Métodos. item 4.22). Podem ser

visualizadas bandas de proteínas de, aproximadamente, 20 KDa. que correspondem

ao tamanho esperado da proteína heteróloga GHch (Figura 27).

Figura 27 - SDS-PAGE. 1- YPH 252 /pMAGHI 2 a 4- YPH252/dGHdl 5-YPH 252 sem introdução de
DNA exógenos 6 - padrão de tamanho molecular (Prestained Protein Molecular Weight
Marker - Fermentas').

Para se ter certeza que a proteína de 20 KDa expressa pelos clones

recombinantes era, de fato, o harmónio de crescimento de GHc desejada. foi

realizado ensaio de "Western Blot" com anticorpo anta-GHc comercial (Material e

Métodos, item 4.24) (Figura 28). Neste ensaio verificou-se uma hibridação fraca do

extrato celular de 3 clones de YPH 252/dGHd, sendo eles: YPH 252/dGHd29, YPH

252/dGHd30 e YPH 252/dGHd49.
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l
Figura 28 A) SDS- PAGE de proteínas de extrato celular de clones de S. cerews/ae

YPH252/dGHd.l - padrão de tamanho molecular (Prestained Protein Molecular
Weight Marker - FemtentasR)l 2 - Controle YPH2521 3- YPH 252/dGHd29; 4 -- YPH
252/dGHd301 5 - YPH 252/dGHd45; 6 - YPH252/dGHd49. BrWestern Blot" com
anticorpo anti-GHc comercial de proteína de extrato celular dos clones YPH
252/dGHd29, YPH 252/dGHd30. YPH/dGHd45 e YPH252/dGHd49.

O ensaio de "western Blot" com precipitado de culturas (Material e Métodos

4.20) dos clones de S. cerevls/ae capazes de secretar a proteína GHch para o meio

externo, mostrou a revelação de apenas uma banda, correspondente ao clone

YPH252/ILGH64 (Figura 29).

Figura 29 A) SDS- PAGE de precipitado de meio de cultura de inóculo de clones transformantes de
S. cereais/ae YPH252dILGHd. 1 -- padrão de tamanho molecular (Prestained Protein
Molecular Weight Marker - FermentasR)l 2 - Controle YPH2521 3- YPH 252/dILGHd29; 4
- YPH 252/dILGHd491 5 -- YPH 252/dILGHd64. B)'Western Blot" com anticorpo anta-GHc
comercial de precipitado de meio de cultura de inóculo dos clones YPH 252/dILGHd29.
YPH 252/dtLGHd49, YPH/dILGHd64.
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5.3.8 Dosagem de GHc em meio de cultura porclones YPH252/ILGH

A proteína GHch secretada no meio de cultura pelos clones YPH252/dILGHd

foi analisada quanto à sua dosagem. Alíquotas da cultura do controle negativo

(YPH252) e dos clones das linhagens recombinantes de YPH252/dILGHd foram

precipitadas com TCA (Material e Métodos, 4.20). De acordo com a dosagem de

proteínas totais, por comparação com a curva de calibração, (Material e Métodos,

item 4.25), houve uma maior produção da proteína GHch pelo clone recombinante

YPH252/dILGHd64 (Tabela 12).

Tabela12 Dosagem de proteína total presente no sobrenadante da
cultura de clones recombinantes.

5.3.9 Curvas de crescimentodos clones de S:.çenvlslae recombinantes

Alguns dos clones recombinantes obtidos tiveram seu crescimento em meio

mínimo, contido em frascos agitados, analisados (Material e Métodos, item 4.22). As

curvas de crescimento de transformantes de YPH252/dGHd e YPH252/dILGHd

encontram-se apresentadas nas Figuras 30 e 31 , respectivamente.

Clone de S.cerevislae Proteínastotais

YPH252(controle) 226,4 pg/ml

YPH252/dILGHd29 292,8 l.ig/ml

YPH252/dILGHd49 276.0 pg/ml

YPH252/dILGHd64 1272,0 pg/ml
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Figura 31 Curva de crescimento dos transformantes de S. cerevíslae YPH252/dILGHd que
expressam e excretam GHch.

O crescimento de todos os clones ocorreu como esperado com pequena

diferença entre os clones transformantes e o controle negativo.
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5.3. 10 Obtenção do número de cópias de GHch inseridas no genoma dos
clones recombinantes de S. cerevlsiee

Para obter-se uma aproximação do número de cópias de GHch inseridas no

genoma de S.cerevzs/ae, procedeu-se a uma análise por PCR Real Time, a partir do

DNA total dos clones recombinantes. Foram utilizados os 3 clones YPH252/ILGH

(capazes de expressar e secretar a da proteína GHch) e os 4 clones YPH252/GH

(produção interna da proteína). Estes clones tiveram seus DNAs genõmicos

extraídos e empregados como molde para amplificação por PCR convencional de

um fragmento interno de 206 pb de GHch (Material e Métodos, item 4.13), para que

os oligonucleotídeos fossem testados quanto à sua especificidade (Figura 32).

1000 PI)

500 pb

250 PI)

Figura 32 Amplificação por PCR do cDNA de GHch
cenevisfae. 1- padrão de tamanho molecular l
negativo da PCR. "branco'; 3-
recombinante de de S. cerevisiae

clone recombinante de Sinserido
R. controle2Kb, 500 ng, Fermentam

amplificação com DNA genõmico extraído de clone
YPH252/dGHd como molde

Após 4 ensaios de PCR Real time, uma média das medidas de Ct foi obtida e

utlizada para os cálculos (Material e Métodos, item 4.14), resultando nos valores

apresentados na Tabela 13.
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Tabela 13 Valores obtidos com reações de PCR Real Time e cálculo do número de cópias

A Tabela ll apresenta os valores aproximados de números de cópias

inseridas no genoma dos clones de S.cenevzs/ae em 2 situações de cálculo. Na

primeira situação, considerou-se o plasmídeo pHILGH como padrão para o cálculo

do número de cópiasl e, na segunda situação. o plasmídeo pPICGH foi considerado

o padrão. Os dados indicam que foram obtidos clones YPH252/dILGHd com

inserção de 4 a 6 cópias do cassete de expressão dILGHdl e, foram obtidos clones

YPH252/dGHd com inserção de 3 a 1 0 cópias do cassete de expressão dGHd.

Clone de S.
ceiews/ae

Média do
Ctobtido Nade cópias utilizando-

se o padrão pHILGH
N'de cópias utilizando-

se o padrão pPICGH

Média do
node

copias

YPH252/ILGH 29 22.44 4,81 6,77 5,79

YPH252/ILGH 49 22.52 5,05 7.12 6,09

YPH252/ILGH 64 22,50 2,93 4,13 3,53

YPH252/GH 29 21.93 3,36 4,74 4.05

YPH252/GH 30 21.39 2,31 3.257399 2,78

YPH252/GH 45 23.19 8,05 11.34292 9.6

YPH252/GH 49 22.88 6,51 9.17084 7.83
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6DISCUSSÃO

6.1 EXPRESSÃO DE GHch EM e: pastoris

A expressão de harmónio de crescimento da carpa H. mo//fdx da linhagem de

P. pasfods GSI 15/HILGH para expressão interna se mostrou eficiente, como foi

visto na Figura 12. Foi possível identificar com clareza a banda correspondente à

proteína GHch recombinante, de tamanho esperado (20 KDa). O ensaio de

hibridação desta proteína contra o anticorpo anta-GHc comercial, indicou

especificidade (Figura 13). Entretanto, não foram obtidos mais clones da

transformação de P. pasfods GSI 15 com o plasmídeo pHILGH que exibissem este

perfil protéico. Apesar de não ter sido evidenciada a produção da proteína, foi

possível identificar amplificação, em reações de PCR, de um fragmento de DNA de,

aproximadamente, 600 pb (correspondente a GHch), obtido com o DNA total de

todos os clones recombinantes empregados como molde. O fato de apenas

GSI 15/HILGH (clone 4) ter produzido a proteína recombinante desejada revelada

em SDS-PAGE e "western blot", é compatível com o fato de ter sido este o clone

que apresentou o maior núnero de cópias integradas de GHch no genoma, dentre

todos os clones analisados pelo ensaio de PCR em Tempo Real, cerca de 3 cópias.

Com relação aos clones da linhagem GSl15/PICGH que deveriam estar

excretando GHch, não foi possível visualizar a banda relativa a GHch recombinante

em gel SDS-PAGE ou verificar hibridação pelo ensaio de "western blot". Estas

análises haviam sido realizadas empregando-se o precipitado do sobrenadante da

cultura. É possível que a precipitação não tenha sido apropriada, devido ao meio de

cultura utilizado que possui alta concentração de sais fosfato.

De fato, segundo a Professora Lídia Moraes da UNB, o meio de cultura

utilizado para induzir a expressão em P. pasfods pode exercer grande influência no

processo de obtenção de proteínas recombinantes de P. pasf0/7s, podendo ser

extremamente prejudicial nas corridas eletroforéticas das proteínas no gel de

poliacrilamida. Para evitar isto, é necessário que seja feito um passo prévio de

diálise das proteínas. Isso pode ter afetado a nossa análise da proteína

recombinante. Cabe salientar que um fragmento interno do gene. GHch foi

amplificado por PCR (tamanho do ampllcom de aproximadamente 200 pb),
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utilizando-se o DNA total de clones da linhagem P. pasto/7s GSl15/PICGH, como

molde e os oligonucleotídeos iniciadores GHForwardBgllIEcoRI e RevGH206

(Tabela 7) (Figura 33). Além disso, foi possível verificar resistência a 0,15 mg/ml de

geneticina (Figura 11), indicando a inserção do cassete heterólogo no genoma da

levedura.

=1000 pb

250 pb

Figura 33 Amplificação de cDNA de GHch. utilizando-se DNA genõmico de clones de P. pastoris
GSl15 como DNA molde. 1 -- GSl15/HILGH4; 2 - GSl15/HILGH5; 3 - GSl15/PICGH161
4 - GSl15/plCGH25= 5 - GSl15/PICGH41 6 - GSl15/PIC9K (controle negativo)l 7 -
GSl15 (controle negativo); 8 - GSI 15/HILGH; 9 e10 - controle negativo, .Franco; ll -
GSI 15/PICGH; 12 - padrão de tamanho molecular l Kb, 500 ng, Fermentas'

A análise da dosagem de proteínas totais mostrou que houve aumento na

produção de proteínas pelo clone GSl15/PICGH25, quando camparado aos
controles. Este mesmo clone apresentou tempo de crescimento sem alteração

quando comparado aos controles. Apenas os clones GSl15/PICGH3 e
GSI 15/PICGH9 (controle) apresentaram crescimento mais lento, o que pode ser

devido ao local de inserção das cópias de GHch nos genomas destes clones.

A análise do número de cópias integradas ao genoma dos clones da linhagem

GSl15/PICGH indicaram a presença de 2 a 7 cópias do gene GHch inseridas no

genoma. Essa idéia é aproximada, pois para se ter um valor exato, seria necessário

que tivéssemos trabalhado com um padrão que fosse com certeza um clone de P.

pasto/fs da mesma linhagem, ou seja, apresentando mesmo tamanho de genoma, e

que tivesse inserido em seu genoma apenas uma cópia do cDNA de GHch de peixe.

Apenas com o Ct deste padrão seria possível fazer um cálculo efetivo. Como não foi

possível obter tal padrão, como controles foram utilizados os plasmídeos construídos

neste trabalho, pHILGH e pPICGH. Este padrão foi empregado, pois sabíamos, com

certeza, o tamanho do plasmídeo e que havia somente uma cópia de Ghch inserida
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nele. Sendo assim, foram realizados cálculos que consideravam o tamanho do DNA

total da amostra, o Ct da amostra, o tamanho do plasmídeo padrão, o Ct do

plasmídeo padrão e quantas vezes o DNA da amostra seria maior do que o DNA do

padrão, já que este tamanho influencia no Ct obtido nas reações, devido à exposição

do molde aos oligonucleotídeos na reação.

6.2 EXPRESSÃO DE GHch EM S. cerevisiae

A expressão de GHch interna pelos clones da linhagem S. cerev/s/ae

YPH252/dGHd foi obtida com sucesso. Foi possível identificar 4 clones com a

carreta inserção do cDNA de GHch no genoma, pela visualização da amplificação de

banda de tamanho correspondente ao do gene Ghch (aproximadamente 600 pb) em

gel de agarose (Figura 26A e B). A análise da proteína em gel de poliacrilamida

apresentou bandas fracas, mas foi possível visualizar a hibridação contra o anticorpo

anti-GHc comercial, em tamanho correto e de forma específica, em 3 clones (Figura

27 e 28)

A expressão e excreção de GHch, utilizando a sequência sinal potencializada,

também, foi alcançada. Foram identificados 3 clones positivos YPH252/dILGHd

empregando amplificação por PCR do cDNA de GHch, utilizando-se o DNA total dos

clones recombinantes como molde (Figura 26C e D). Após a precipitação com TCA,

não foi possível visualizar bandas com clareza no gel de SDS. Entretanto, o clone

YPH252/dILGHd64, mostrou uma banda nítida e específica da hibridação da

proteína heteróloga com o anticorpo anti-GHc comercial (Figura 29). A precipitação

com TCA pode não ter sido eficiente. É possível que sejam necessários ajustes na

concentração de TCA e nos passos de lavagens do protocolo de precipitação.

Talvez com essas adaptações, seja possível identificar bandas, mesmo que mais

fracas, de hibridização dos outros clones. Ainda assim, pela análise de dosagem de

proteínas totais, foi possível identificar aumento na produção de proteínas totais de

todos os clones recombinantes, sendo que o clone YPH252/dILGH64d apresentou o

maior nível de produção, cerca de 1272,0 pg/ml (Tabela 12), aproximadamente 6

vezes a mais que o controle.

A curva de crescimento dos clones de S. cerevfs/ae dos clones

YPH252/dILGHd recombinantes de expressão e excreção de GHch, não

apresentaram diferença quando comparadas com a curva do controle (Figura 31). A
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cuja dos clones recombinantes da linhagem YPH252/dGHd de expressão interna,

apresentou crescimento mais lento de apenas 2 clones (29 e 49) (Figura 30).

A análise do número de cópias inseridas no genoma dos clones

recombinantes de S. ceíev/s/ae, apontou a inserção de, aproximadamente, 3 a lO

cópias de GHch inseridas no genoma dos clones recombinantes YPH252/dGHdl e, 4

a 6 cópias de Ghch inseridas no genoma dos clones YPH252/dILGHd (Tabela 13).

Curiosamente, o clone recombinante YPH252/dILGHd64 apresentou apenas 3

cópias de Ghch inseridas no genoma.

6.3 A EXPRESSÃO DE GH DE PEIXE EM LEVEDURAS E PERSPECTIVAS
FUTURAS

Harmónio de crescimento de peixes já foram clonados em vários

microrganismos (Tabela 2). Em S. cerev/s/s/ae, o cDNA do hormõnio de crescimento

da truta Oncorhyncht/s mykJss foi clonado no plasmídeo epissõmico pMA91 , sob

controle do promotor PGK (Jin et al., 1999). Nesse trabalho, a proteína expressa foi

purificada e administrada no peixe Tilápia, e estes apresentaram aumento em seu
crescimento.

A expressão interna em S. cerev/s/ae, realizada em nosso trabalho, foi

realizada com o objetivo de que os clones recombinantes de levedura possam vir a

ser administrados na forma de suplementação alimentar de peixes, eliminando os

passos de purificação da proteína, e facilitando o acesso dos peixes à esta proteína.

Neste trabalho, foram isolados 3 clones que apresentavam cerca de 3 a 9 cópias do

cDNA de GHch inseridas em seus genomas. O extrato celular destes 3 clones,

também foi capaz de hibridizar de forma específica contra o anticorpo anta-GHc

comercial. Os 3 clones recombinantes de S. cenevfs/ae (YPH252/dGHd29,

YPH252/dGHd30 e YPH252/dGHd49) apresentaram expressão eülciente de GHch

recombinante. É necessário que estes clones sejam bem avaliados e comparados

quanto às suas eficiências de expressão e produção da proteína GHch. Estes

resultados indicam grande potencial biotecnológico destes clones. Entretanto, é

necessário que sejam feitos mais estudos de caracterização deste clone, como qual

a quantidade real de GHch que está sendo expressa. Além disso, seria interessante

que fosse feito um estudo para determinar a meia vida do hormõnio de crescimento

expresso e se ele seria capaz de atingir o trato digestivo do peixe, em forma
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biologicamente atava.

A expressão e excreção de GHch em S. cerevzs/ae recombinante também se

mostrou efetiva em um dos clones (YPH252/dILGHd64) que, além de ter tido o seu

extrato celular capaz de hibridizar de maneira específica contra o anticorpo anta-GHc

comercial, também apresentou um alto nível de produção de proteína total quando

comparado com o controle (YPH252). Este clone também possui grande potencial

biotecnológico e poderia ser alvo de estudos de purificação da proteína GHch

excretada.

Os clones recombinantes de S. cerevó/ae são de grande interesse e

potencial, pois são clones estáveis que possuem várias cópias do cassete de

expressão do cDNA de harmónio de crescimento da carpa H. mo//fds inseridas em

seus genomas e estas cópias estão inseridas de maneira estável.

Os cDNAs da carpa C. /de//a e do peixe seabass japonês foram clonados em

P. pasfods de maneiras diferentes. O cDNA de C. /de//a, foi clonado utilizado-se o

plasmídeo pGAPZ-a-B, que possui sequência sinal para direcionar a excreção da

proteína heteróloga e o promotor constitutivo de P. pasfods G 4P (gliceraldeído 3-

fosfato desidrogenase). Esta clonagem e expressão rederam um alto nível de

produção da proteína GHc, cerca de 50 mg/L (Wang et al., 2003). Já o cDNA do

peixe seabass japonês, foi clonado em plasmídeo de expressão interna de P.

pasforzs (Wei et al., 2008).

Em nosso trabalho foi construída a linhagem P. pasforfs GSI 15/HILGH com

expressão interna e, também, a linhagem P. pasforzs GSI 1 5/PICGH com expressão

e excreção do harmónio de crescimento da carpa H mo//tnx. O extrato celular de um

dos clones com expressão interna, expressão esta, controlada por indução com

metanol (promotor do gene 40XÍ), apresentou hibridização específica contra

anticorpo anta-GHc comercial. Este clone recombinante possui cerca de 4 cópias do

cDNA de GHch inseridas em seu genoma. O clone poderia ser utilizado para

suplementação alimentar de peixes. Os clones da linhagem recombinante de P.

pasfoHs de expressão e excreção de GHch, não exibiram perfis esperados na

avaliação imunobiológica. Seria necessário que estes clones fossem reavaliados e

submetidos a uma expressão com o uso de biorreator.

É importante ressaltar que os plasmídeos de expressão interna e expressão e

excreção em S. cerevbiae e P. psafods construídos neste trabalho, foram obtidos

com sucesso, sendo que as clonagens finais foram conferidas por análises com
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enzimas de restrição e sequênciamentos; e, poderão ser empregados em trabalhos

futuros, para obtenção de mais clones recombinantes, que possam ser avaliados

quanto a eficiência na produção da proteína GHch recombinante.
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7CONCLUSÃO

e Foram construídos, com sucesso, os plasmídeos para transformação genética

de P. pasfods, pHILGH de expressão ínternal e, pPICGH de expressão e excreçãol

e A expressão interna da proteína heteróloga GHch em P. pasfods foi

alcançada, o que pode ser avaliado por gel de poliacrilamida contendo SDS e

análise de hibridação da proteína heteróloga com anticorpo anti-GHc comercial, pela

técnica de "western blot"

e Foram construídos, com sucesso, os plasmídeos para transformação da

levedura S. cenevis/ae: pMAGH (epissomal de expressão interna de GHch)l

pMAILGH (epissomal de expressão e excreção de GHch); pMAKTGH (epissomal de

expressão e excreção de GHch); pGEM-dGHd (õ-integração de expressão interna

de GHch); pGEM-dILGHd (õ-integração de expressão e excreção de Ghch);

e Foi construída, com sucesso, a linhagem de S. cerev/s/ae YPH252/dGHd, de

expressão de GHch intracelularl

e 3 clones YPH252/dGHd, produziram proteína heteróloga GHch de tamanho

esperado e com atividade biológica contra o anticorpo anti-GHc comerciall

e Foi construída, com sucesso, a linhagem S. cerev/s/ae YPH252/dILGHd, que

contém cópias integradas no genoma do cassete de expressão da fusão gênica da

sequência sinal potencializada-GHch;

e O clone YPH252/dILGHd64 produziu proteína heteróloga GHch de tamanho

esperado e com atividade biológica contra o anticorpo anti-GHc comerciall e,

apresentou produção de proteínas totais aumentado em cerca de 6 vezes em

relação ao controle YPH2521
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e As curvas de crescimento indicaram pequenas alterações no crescimento de

alguns clones recombinantes de P. pasforfs e S. cerevls/ae, provavelmente devido

aos locais de inserção das cópias dos cassetes de expressão contendo o cDNA de
r = 1.J r% ll



109

ANEXOS -- Análise de sequências de hormõnio de crescimento e codon usage
deleveduras

Análise de sequências de hormõnio de crescimento

O experimento de precipitação de proteína com TCA utilizado no trabalho foi

baseado no protocolo padrão de precipitação por TCA, sendo que a concentração

de TCA utilizada de 10% foi selecionada de acordo com o protocolo descrito por Xu

et al. (2008). Nesse artigo foi descrita a expressão e excreção do harmónio de

crescimento do urso panda Á#u/oporia me/ano/euca na levedura P. pasfods. Não foi

selecionada uma concentração baseada em precipitações feitas com harmónio de

crescimento de peixe expresso em leveduras, pois esta informação não foi dada nos

artigos disponíveis, onde havia sido realizado tal protocolo. A definição da escolha

pela concentração foi feita após uma análise comparativa das sequências protéicas

dos hormõnios das duas espécies. Como caráter de comparação, foi feita a mesma

comparação com o harmónio de crescimento humano. No gráfico abaixo (Figura 34),

verifica-se o alinhamento das sequências de aminoácidos do harmónio de

crescimento de humano e do hormõnio de crescimento de H. mo#ínx. É possível

verificar gaps (3%) entre as sequências, além de diferenças de parâmetros como

identidade de aminoácidos (38%), aminoácidos com caráter igual, positivos (58%).

}cH49727 30 4Ü gO dO 70 dO dO lb0 10 1ào 13d

Figura 34 - Alinhamento das sequências de aminoácidos do hormõnio de crescimento de humano e
do harmónio de crescimento de H. mo//fnx.
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O programa utilizado (BLASTP 2.2.24) (Altschul et al., 1997 e Altschul et al.,

2005) foi capaz de fazer uma cobertura de apenas 93% da sequência, devido às

divergências entre elas. O e-va/t/e foi de lx 1 0'''

A análise da sequência de aminoácidos do GH de H. mo//fnx comparada com

a sequência de aminoácidos do GH do panda Á. me/ano/euca, mostrou resultados

de maiores semelhanças. No gráfico abaixo (Figura 35) verifica-se o alinhamento

das duas sequências utilizando-se o programa BLASTP 2.2.24. O programa

identificou gaps (2%), identidade de aminoácidos (44%) e aminoácidos positivos

(64%). Foi possível fazer uma cobertura de 100% das sequências e com um "e-

value" bem mais baixo, 8x10'32, o que caracteriza um alinhamento mais preciso,

quando comparado com o alinhamento feito contra a sequência de GH humano.

lclj51541
Figura 35

.*. ião léo lbo zão zlá

Alinhamento das sequências de aminoácidos do harmónio de crescimento de panda ('4
me/ano/euca) e do harmónio de crescimento de H. mo//trfx.

Além do alinhamento de sequências, foi feita uma análise quanto as
características físico químicas de ponto isoelétrico e peso molecular, utilizando-se o

programa ExPASy, disponibilizado pelo Swiss Institute of Bioinformatics

(http://ca.expasy.org/). A análise na Tabela 14 mostra maior correspondência entre

as sequências de H. mo//frzx e .4. me/ano/euca, quando comparadas com Homo

sapiens.
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Tabela 14 Características físico químicas das sequências de aminoácidos de GH de H. mo//frü, ,4
melanoleuca e H. sapiens.

Codon usage de leveduras

Durante o planejamento da clonagem e síntese da sequência potencializadora

da excreção em S. cerev/s/ae (Material e Métodos, item 4.15). procurou-se manter

na sequência que foi sintetizada apenas o codon usage de S. cerevfs/ae. Apesar de

toda a clonagem ter sido planejada inicialmente para esta levedura, considerou-se,

também, a possibilidade de que a sequência sintetizada fosse aplicada no futuro em

outros sistemas de expressão de outras leveduras, como a levedura P. pasfods.

Para certificação de que a expressão em P. pasfoHs não fosse comprometida devido

a escolha inicial pelo "codon usage" de S. cerev/s/ae, realizou-se uma análise para

determinar o quanto seriam diferentes os codon usares e se isso poderia afetar um

futuro sistema de expressão. Esta comparação foi realizada utilizando-se dados

obtidos no banco de dados de codon usage do site Kazusa DNA Rest. Inst.

(http://vwwv.kazusa.or.jp/e/index.html). Os dados obtidos permitiram a contrução de 2

Quadros para análise (Quadros l e 2). Estes Quadros informam o número de

sequências codificadores no genoma de cada uma das leveduras, assim como
número total de códons utilizados, frequência de cada códon por milhão de códons e

número total de cada trinca de códon utilizada.

Origem do GH Pontoisoelétrico Peso molecular (Da)

Hypophthalmichthys mo/Ifrix 5.96 23580.12

Ailuropoda melanoleuca 5.96 24382.98

Homo sapiens 5.41 22992.20
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Quadro l 'Codon usage' de S. cemvlsiae

Quadro 2 'Codon usage' de P. pastoris

SaccÃaromyces cerevÍ!{

TiincH Fnquêncin
(por mihãQ)

Nú=n de THncM
rnquêncla

(por
milhão)

Número
de códong Trinca

Fnquênda
(por

milhão)

Número
decódons Trinca

FiBquência
(por

mihâo)  
  26,1 170060 ucu 23,4 152620 UAU l&.3 IZZJ)4 u\yU õ.J  
uuc 18,4 1]9910 ucc 14,2 92548 UAC 14,8 9624Õ UGC q.õ  
UUA 26,2 170327 UCA 18,7 L21596 UAA l,u   DITA u,/  
UUG 27,2 176823 UCG 8,6 55800 UAG U,5     lu.+  

                       
cuu 12,3 79881 ccu 13,5 87W0 CAU 13,6     D.+  
cuc 5,4 35412 ccc 6,8 44190 CAC 7,K     z.o  
CUA 13,4 87337 CCA 18,3 118921 CAA   1 '/'/'/6 1 CUA J.U  
(:UG l0,5 68195 CCG 5,3 34483 CAG 12,1 /õylz   l , /  

                       
AUU 30,1 196148 ACU 20.2 131748 AAU 351'/ 23Z)4b   lq.z  
AUC 17,1 111678 ACC 12,7 82630 AAC 24.6 1010)0   y,/  
AÜA 17,8 ll®24 ACA 17,8 115724  41,y     ZI.J  
AUG 21,0 136644 ACG 8,0 51972 AAG JU.Õ zuuõõo   y,z  

                       
GUU 22,1 143671 GCU 21,2 [37737 GAU 37,6 24)UJI GUU    

lcuc 11,7   GCC 12,6 81955 GAC l 20,2 13 1'/13      
  11,8 76661 GCA 16,2 105545 (;AA i 45,Ó zy'/lyl ÇUA lu,y /IUJq

ICUG l0,8 70084 EGCG 6,2  

PicÀia pas/o?

T:==
Fnquência

(por
mnhão)

NBnre de \ Frequência
(por

milhão)

Numero
de

códons
Tiincn

Fnquência
(pDr

milhão)

Numero
de

códons
Trinca

Fnquência
(por

milhão)

Numero
dc

códong

  24,1 1878 ucu 24,7 192U UAU 1),õ        
uuc 20,4 1586 ucc L6.5 12Õ4 UAC lõ.u        
UUA 15,8 1227 [JCA 15,5   UAA u,y        
UUG 31,5 2453 [JCG 7,4 578 UAG u.)        

                       
cuu 16,0 1247 ccu 15.9   CAU 11.0        
cuc 7,5 586 ccc 6,7   CAC 6.y        
CUA l0,8 843 CCA 18,9 1469 CAA z).o        
CUG 14,7 1147 CCG 4:0 313 CAG l0.4        

                       
AtH 31,1 2423 ACU 22,5 1'/4Õ AAU          
AUC 19:4 1508 ACC 14,1 LU9'/ AAC          
AUA 11,4 888 ACA 13,7 IUÕ3   JU.U        
AUG 18,6 1450 ACG 6,1 4'/6 AAU JJ./        

                       
GUU 26,8 2089 GCU 29,2 2269 GAU 3).Õ        

EGUC 14,6   GCC 16.6   GAL 23.0     l olv  
IGUA 9,9   GCA 15.2   GAA       l 17)z  
lcuc 12,2   L GCG  
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Considerando-se os dados de frequência por milhão de códons presentes nas

sequências codificadoras dessas duas leveduras, pode-se verificar que a diferença

na preferência de uso dos códons é muito baixa. Verificou-se uma diferença na

preferência no uso de apenas 2 conjuntos de trancas dos quadros (diferenças

destacadas em cinza), sendo que mesmo nestes conjuntos, a trinca menos utilizada

era a mesma.
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ANEX02 Dados brutos de PCR em Tempo Real

Os ensaios de PCR Real time foram repetidos 4 vezes. sendo que todos os

ensaios geraram curvas de dissociação e curvas padrão similares. Em todos os ensaios

utilizaram-se amostras de DNA genõmico de clones recombinantes de S. cerev/s/ae e P.

pastoris, sendo que todos os DNA foram dosados em aparelho nanodrop e estavam na

concentração padrão de 10ng/l.il. Para dar uma maior segurança nos cálculos,

utilizaram-se 2 controles em todas as reações, os DNAs plasmideais pPICGH e

pHILGH, em 3 concentrações diferentes (5 ng, 10 ng e 20 ng). Os cálculos, assim como

as especificações do protocolo estão descritas em Materiais e Métodos, item 4.14.

A curva de dissociação apresentada (Figura 36) indica ausência de "dimers" com

os oligonucleotídeos, ausência de contaminação e especificidade da reação. Isso pode

ser visto pela uniformidade da curva, que indica que a temperatura de "melting" ou

dissociação dos oligonucleotídeos, ocorreu no mesmo ponto em todas as reações
realizadas no ensaio.

Temoeratun fC)

Figura 36 -- Curva de dissociação obtida em ensaio de PCR em Tempo Real realizada com DNA
genõmico de clones de P. pasforzs e S. cerev/sfae apresentando expressão da proteína
r=1-1r'h
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As curvas padrão obtidas foram similares, apresentando aspecto linear. Nesta

curva são plotadas as concentrações conhecidas dos padrões versus os Cts obtidos em

cada um deles. Pode-se ver que os pontos ficaram próximos da reta. com uma distância

um pouco maior nos Cts obtidos pelas concentrações menores (Figura 37).

l0.40

10

9.60

9.20

6

8.80

840

8

0.70 0.80 0.gO 1.10 t.20 1.30 1.40

Figura 37 - Curva padrão obtida com os Cts dos padrões
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