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RESUMO

Salva Filho, CG. Expressão e caracterização das proteínas VPI e VP2 de parvovírus humano
B19 em Pfc#]a pas/orfã. [Tese (Doutorado em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas-USP/ IPT/ 1. Butantan; 2007.

O parvovírus B19 é o agente causador de vários quadros clínicos incluindo eritemas

infecciosos em crianças, hidropsia fetal em mulheres gestantes, anemia crónica e crise

aplástica transitória. A levedura P. pas/orfã é um sistema de expressão muito empregado na

produção de várias proteínas heterólogas. O objetivo deste trabalho foi expressar as proteínas

VPI e VP2 do parvovírus humano B19 na levedura /'. pas/orfã. As sequências codificadoras

de VPI e VP2 foram amplificadas por PCR, usando DNA total viral, os produtos obtidos

coram inicialmente subclonados no vetar pGEM-TEasy. Os fragmentos de DNA foram

digeridos .ZüoRI e M)/l, purificados e inseridos no vetar de expressão e excreção de P.

pas/orla pPIC9K, entre os sítios .Eco.l?l e ,Nbíl. Os plasmódios recombinantes coram

linearizados com Sa/l e introduzido na linhagem P. pas/or/s GS 1 15 (#fs4), por eletroporação,

resultando em transformantes com fenótipo Mut+. Para a expressão das proteínas VPI e VP2

do vírus B 19, os clones recombinantes foram crescidos em glicerol, e a indução das proteínas

6oi realizada mediante adição de metanol, inicialmente em frascos erlenmeyers agitados. Este

procedimento permitiu a seleção dos clones recombinantes: GSl15/pPIC9K (controle

negativo), GSl15/pPIC9K-VPli3, GSl15/pPIC9K-VPli9, GSl15/pPIC9K-VP205,

GSI 15/pPIC9K-VP2io que expressaram os maiores níveis das proteínas recombinantes VPI e

VP2. Estes clones recombinantes foram empregados na expressão em biorreator de 4L. A

expressão de cada um dos antígenos VPI e VP2 recombinantes foi analisada por SDS-PAGE

e as atividades biológicas foram confirmadas pelos ensaios imunológicos ELISA, "Dot-Blot"

e "Westem Blot"

Palavras-Chaves: PfcAfapas/orf, Proteína VPI, Proteína VP2, Parvovírus B19



ABSTRACT

Salva Filho, CG. Expression and Characterization of VPI and VP2 Proteins of the Human
Parvovirus B19 in P. pas/orla. [Ph. D. Thesis (Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2007.

The Human Parvovirus B19 is the causative agent of erythema infectiosum in children,

hydrops fetalis in pregnant women and in other populations, such as individuais

immunocompromised and with hematological diseases. It may also cause chronic anemia and

aplastic crisis. The objective of this work was to express the VPI and VP2 proteins of the

human parvovirus B19 in the yeast P. pas/íris, whose expression system is used for the

production of various recombinant heterologous proteins. The coding sequente of VPI and

VP2 were amplified by PCR, using the DNA vírus of B19 as template. The PCR-products

were initially subcloned in the vector pGEM-TEasy. The DNA fragment EcoRI and No/1 were

excised, puriüied, and inserted between the sitas .ZkoRI and .NÓ/l ofthe P. pas/orfã expression-

secretion vector pPIC9K. The recombinant plasmids were linearized with Sa/l and introduced

into the strain P. pasforls GSI 15 (#fs'#) by electroporation, resulting in transformants with

phenotypes Mut+. For heterologous expression of the proteins VPI and VP2 of the human

parvovirus B19, the transformants were grown in glycerol and induced by the addition of

methanol initially in agitated erlenmeyers. This procedure alowed the selection of the best

yeast recombinant clones: GSl15/pPIC9K (negative contrai); and GSj15/pPIC9K-VPI 13,

GS 1 15/pPIC9K-VPI i9, GSI 15/pPIC9K-VP205, GSI 15/pPIC9K-VP2io measured by the high

expression ofVPI and VP2 recombinant proteins. These recombinant clones were then grown

in 4L biorreator. Each expressed recombinant antigens VPI and VP2 produced were analyzed

by SDS-PA(]E and its biological activity were confhmed through Enzyme immunoassay

EIA, Dot Blot and Westem Blot.

Key words: P/c/zlapas/o/"is. VPI protein, VP2 protein, parvovírus B 19
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lINTRODUÇAO

1.1 Parvovírus B19

1 . 1 . 1 Histórico

Os parvovírus caracterizam-se por serem muito pequenos (>an'o significa pequeno em

latim) contendo ácido desoxirribonucléico (DNA) de fita simples. Abrangem uma ampla faixa

de vírus de vertebrados e invertebrados. Até 1974, estes vírus estiveram associados somente

às patologias de animais. Em 1975, na Inglaterra, Cossart et al observaram presença de vírus

deste tipo em amostras de doadores de sangue assintomáticos. Essa descoberta ocorreu por

acaso, quando as amostras de sangue humanos estavam sendo testadas quanto à presença do

vírus da hepatite B, por contraimunoeletroforese (CIE), e apresentaram resultado falso-

positivo. A microscopia eletrõnica revelou a presença de partículas muito pequenas (23 Tlm)

com simetria icosaédrica, denominadas inicialmente, partículas no soro semelhante a

parvovírus ("Serum Parvovirus-Like Particule" SPLV) (Cossart et al., 1975; Erdman et al.,

1 996). Este vírus também já Foi chamado de parvovírus humano.

Em 1985, o Comité Intemacional de Taxonomia classificou oficialmente este vírus

como membro da família Pan'ovfrld=ze. Sua identificação 6oi detemiinada a partir do soro

estudado por Cossart et al. (1975), amostra 19 do painel B, sendo, então, oficialmente

denominado B19 (Siegl et al., 1985).

Mais recentemente, baseando-se na habilidade de infectar células de vertebrados ou de

invertebrados, a família Pawovfrl(üe foi dividida em /'amovlrfnae e Z)ensovfrlnae,

respectivamente. Uma vez que infecta eritrócitos e não requer um vírus "helper" para produzir

infecção, atualmente o vírus B19 (00.050. 1.02.001) é classificado como membro do gênero

E/y//zrovfrzzs (00.050. 1.02), sub-família Pan'ovfrfnae (00.050.1), família Pawovfrf'üe

(00.050) ("lntemational Comittee on Taxonomy of Viruses", 2002"

'qttp://www.ncbi iüm.nih:gov/IC'lVdb/ICTVdB/index:htm>).
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1.1 .2 Organização gen6mica e características estruturais e bioquímicas do vírus

B19

As partículas virais, vírions, consistem em capsídios. Os vírions B 19 apresentam-se

como esferas, com simetria icosaédrica, de diâmetro variando de 18 26 Tlm, destituídas de

envelope e constituídas por 60 cópias de capsõmeros quadrilaterais. São altamente resistentes

a: pH 3,0-9,0; inativação térmica (resistentes a 56 'C, por 60 horas); e, so]ventes de ]ipídios.

Entretanto, B19 pode ser inativado quando submetido à radiação gama, tratamento com

oxidantes, formalina e betapropiolactona (Cohen e Brown, 1992; Berns, 1996; Heegaard e

Brown, 2002).

Os vírions têm peso molecular 5,6 10õ e, num gradiente de densidade de cloreto de

césio, sedimentam em 1,41 g/ml (Bens, 1996; Young, 1995).

O genoma de B19 é representado por um único âjlamento de DNA linear (ssDNA),

com 44% de conteúdo C + G. Ambas as citas de DNA, as citas de polaridade positiva ou de

polaridade negativa, podem ser empacotadas nas partículas virais. (Deiss et al., 1990;

Heegaard e Brown, 2002). Possui 5.596 nucleotídeos (nt), composto por uma sequência

interna de 4.830 nt flanqueada por sequências repetidas temlinais (TRS) de 383 nt, cada. As

sequências terminais (TRS das extremidades 3' e 5') são estruturas palindrõmicas idênticas

(Deus et al., 1990) e são capazes de assumir configurações de grampo duplo, servindo como

"primers" para síntese da cita complementar (Astel1, 1990; Deiss et al., 1990; Berns, 1996).

Como na maioria dos parvovirus de animais, o genoma do vírus B19 possui duas

grandes dentes de leitura abertas (ORFs "Open Reading Frames"): A primeira ORF

(terminal 5' do genoma), transcreve o único mRNA que não sobe processamento pós-

transcricional, e codifica a proteína não estrutural NSI (77 kDa), que é importante na

replicação viral e pise celular (Corcoran et al., 2004). Localizada à jusante de NSI, encontra-

se a ORF que codifica as duas proteínas estruturais do capsídeo (VPI e VP2) (Figura l)

(Ozawa et al., 1987; Deiss et al., 1990; Luo e Astel1 1993; Heegaard e Brown, 2002).

A transcrição de todas as proteínas do vírus B19 ocorre a partir de um único promotor

(P6) localizado na extremidade 5' do genoma, resultando em, no mínimo, 9 "overlaping"

mRNAs (Ozawa et al., 1987; Deiss et al., 1990; Luo e Astel1 1993; Heegaard e Brown

2002)
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Figura 1 - Mapa de transcrição do vírus B19. As barms abertas indicam as frentes de leitura abertas
(ORFÃ "Open Reading Frames") (Deiss et al., 1990; Heegaard e Brown, 2002).
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l Jl l l l
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TATj\...Ü. l

O capsídeo do vírus B19 é formado por duas proteínas estruturais: VPI (84 kDa), que

representa 4%; e, VP2 (58 1d)a), que representa 96%. Estas duas proteínas são codificadas

pela mesma ORF (VPI é codificada pelas sequências de nt 2444-4786; e, VP2 pelos nt 3 125-

4786). A proteína VPI é caracterizada por um domínio adicional de 227 aminoácidos, na

região aminotermina], denominada região única da VP] (VPlu). As seqtlências de

aminoácidos da VPI e VP2 são idênticas, excito pelos 227 aminoácidos adicionais na

extremidade aminoterminal de VPI (Ozawa e Young., 1987; Heegaard e Brown, 2002;

Tzang et al., 2007a; Tzang et al., 2007b).

A exata posição da região VPlu, como parte da proteína VPI, nos capsídeos é

desconhecida. Considerando que os anticorpos neutralizantes lgM e lgG, produzidos durante

a infecção, são dirigidos contra epítopos deste domínio, presume-se que a região VPlu seja

exposta na superHcie do vírus (RosendÊeld et al., 1992; Bansal et al., 1992). Os epitopos

lineares dessa região, principalmente na porção aminotemiinal, dos resíduos l ao 93 foram

mapeados. A utilização de soro policlonal de coelho, produzido contra o capsídeo de B19,

possibilitou a localização de diversos epítopos, em regiões formadas pelos aminoácidos 3 1 a

51 e 46 a 93 (Saikawa et al., 1993). Um epitopo reconhecido por anticorpos monoclonais foi
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mapeado nos resíduos 30 a 42 (Gigler et al., 1999).

Desde o primeiro sequenciamento do genoma de B19 (Shade et al., 1986), vários

métodos de análises genõmicas vêm sendo aplicados para o estudo dos inúmeros novos

isolados, chegando-se à conclusão de que todos os vírus B19 são intimamente relacionados

("intimately clustered"), apresentando apenas 6% de divergência. NSI é a proteína mais

conservada, enquanto que VPI e VP2 apresentam variabilidade entre 2-3%. Não obstante, a

região VPlu mostrar um grau elevado de variabilidade genõmica, o que se reflete também

numa variabilidade de aminoácidos traduzidos, a conformação deste domínio parece ser bem

estável (Hemauer et al., 1996; Hokynar et al., 2000; Heegaard e Brown, 2002).

1 . 1 .3 Epidemiologia

A presença de anticorpos da classe lgG anta-B19, em adultos, está em tomo de 70% da

população geral. Essa percentagem é menor conforme a idade, variando entre 2% a 15% em

crianças de l a 5 anos (Anderson et al., 1987; Cohen et al., 1988; Frestas et al., 1990;

Nascimento et al., 1990).

A prevalência de anticorpos específicos anti-B19 pode aumentar se a população

estiver mais exposta ao vírus, como nos casos de pacientes hemofílicos e politransfündidos,

onde a prevalência de anticorpos da classe lgG pode chegar a 95% (Mortimer et al., 1983).

Na cidade de São Paulo, 6oi encontrada uma incidência de 1/3000 do DNA de B 1 9 em

doadores de sangue empregando-se a técnica de "Nested-PCR" (Lisboa, 1997)

1 .1 .4 Principais manifestações clínicas associadas ao B19.

A infecção por B19 é comum em todo o mundo, podendo surgir em forma de

epidemias de eritema infeccioso em escolas, creches, filncionários de hospitais ou em

casos isolados (Gillespie et al., 1990; Pillay et al., 1992; Adler et al., 1993).

Em países de clima temperado, os surtos de eritema infeccioso começam no Êlnal do

inverno e início da primavera, prolongando-se até o início do verão (Chorba et al., 1986).

Novas epidemias podem ocorrer a cada 3 ou 5 anos (Anderson et al., 1985; Pillay et al

1992)

)
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1 . 1 .4. 1 Eritema infeccioso.

O eritema infeccioso é uma doença comum, sobretudo na innancia, ocorrendo

geralmente entre os 5 e 14 anos, não obstante, pode ocorrer em adultos. Caracteriza-se por

um exantema repentino na face expandindo-se, em seguida para o tronco e membros

inferiores, com a aparência de um rendilhado sendo acompanhado de mal estar e febre

(Herrick et al., 1962; Listemick, 1986)

O eritema infeccioso foi objeto de vários estudos que conülrmaram sua associação com

o vírus B19 (Nonoue et al., 1985; Plummer et al., 1985; Chorba et al., 1986). É a manifestação

clínica mais comum, sendo, também, conhecido como a "quinta doença" (Beersma et al.,

2005). O exantema não pemlanece mais que uma semana, podendo ocorrer reincidências sob

estresse físico ou emocional (Anderson et al., 1983)

O diagnóstico clínico do eritema infeccioso é difícil, devido sua ocorrência em casos

esporádicos e sua semelhança com outros quadros exantemáticos, tais como sarampo e

rubéola, justifica a necessidade de uma melhor investigação laboratorial (Cubel et al., 1997).

Das complicações do eritema infeccioso, citam-se a artrite e a artralgia que são

manifestações transitórias que acometem geralmente adultosjovens (Anderson et al., 1997).

1 . 1 .4.2 Anopatias

Uma significante complicação do eritema infeccioso é a artropatia, a qual tem sido

associada à infecção pelo B19 (Anderson et al., 1987). Os aspectos clínicos desta doença

coram estudados por Reid et al. (1985), durante um surto de eritema infeccioso causado pelo

B19, constatando-se o comprometimento das articulações. Nesse estudo, os pacientes

apresentaram evidências sorológicas de recente infecção pelo B19. Os casos de artrite e

artralgia são descritos em adultos jovens principalmente (Cassinot et al., 1998). A artrite

aguda, a mais severa manifestação se resolve em poucos dias. Entretanto, pode ter um curso

crónico prolongado em 20% dos casos, o que pode estar relacionado à persistência do vírus no

líquido sinovial, membrana sinovial e medula óssea (Soderlund et al., 1997; Casinotti et al.,

1998; Hokynar et al., 2000). Além disso, Êatores genéticos e mecanismos imunes podem

causar a reativação do vírus, quando em estado de latência na medula óssea. Nestes casos, o

diagnóstico diferencial entre artrite reumatóide e artrite causada pelo vírus B19 se faz

necessário, visto que tratamentos com imunossupressores, normalmente empregados para

artrite reumatóide, podem prolongar a infecção pelo vírus B 19 (Stoll et al., 1995).
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1 .1 .4.3 Crise aplástica transitória (TAC)

O termo crise aplástica transitória (TAC) foi designado por Owren em 1948, para

relatar uma abrupta e severa anemia com ausência de reticulócitos em pacientes com

esferocitose hereditária. Tais sintomas são contráãos na crise hemolítica, onde a

diferenciação celular na medula óssea é exacerbada e a contagem de reticulócitos é elevada.

A TAC foi a primeira doença associada ao B19 em humanos. Isto ocorreu quando em

Londres, 600 amostras de soro provenientes de crianças imigrantes da Jamaica foram

examinadas. Dessas amostras, 6 apresentaram evidências de infecção recente (Pattison et al.,

1981). Além disso, as crianças com os sintomas de TAC apresentavam hemácias falci6ormes,

redução do hematócrito e hipoplasia eritrocitária. Estudos utilizando soros de pacientes com

anemia falciâorme colaboraram para associação da TAC à recente infecção por B19

(Anderson et al., 1982).

A crise aplástica é um episódio agudo que acomete pacientes com desordens

hematológicas tais como: esferocitose hereditária, talassemia, deficiência de piruvato-kinase,

anemia hemolítica auto imune, podendo ocorrer também sob condições de deficiência de

ferro, hemorragia e transplante renal (Duncan et al., 1983; Young et al., 1988). Nesse

episódio veri6lca-se a ocorrência de uma interrupção na produção de células vermelhas

documentada pela redução do número de reticulócitos, (Paüison et al., 1981; Serjeant et al
lyXl\

Os sintomas da doença incluem dispnéía, prostração, confissão mental (devido ao

agravamento da anemia), podendo o paciente desenvolver falha congestiva cardíaca, neurose

da medula óssea, além de poder ser fatal. O tratamento geralmente é a transfiisão sanguínea

(Anderson et al., 1997).

)

1 .1 .4.4 Infecção durante a gravidez

A infecção pelo B 19 durante o primeiro tàmestre da gravidez pode levar à ocorrência

de hidropsia fetal e abortos espontâneos, que são decorrentes da combinação de elevada

formação de células vermelhas no feto e a imaturidade do seu sistema imune (Knott et al.,

1984; Kinney et al., 1988; Brown et al., 1994; Lowden et al., 1997).

Estudos de patologia em fetos mostraram evidências de reação ieucoeritroblástica no

fígado, sendo visualizado nas células pelos corpos de inclusão eosinófilos,. condensação

periférica, ou pela marginação da cromatina nuclear. Além disso, o DNA do B19 foi
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encontrado em tecidos fetais, empregando-se "Dot Blot" e hibridização in sf/z/(Clewley et

al., 1985; Yaegashi et al., 1994).

Os antígenos para o B19 foram detectados em células miocárdicas fetais, sugerindo

que a miocardite fetal pode estar relacionada a esta patologia (Morey et al., 1991).

Em um estudo prospectivo realizado na Inglaterra, o risco de morte fetal devido à

infecção pelo B19 foi estimado em 9% e a transmissão vertical, via placenta, em 33% dos

casos ("Public Health Laboratory Service Working Party on Fifth Disease", 1990).

A hidropsia fetal pode desenvolver-se após duas semanas de gestação, e a morte do

feto pode ocorrer após sete semanas subsequentes ao desenvolvimento da hidropsia. Tanto a

hidropsia quanto a morte fetal são devidas à infecção lítica dos precursores das células

vermelhas pelo B 19, seguida de intemipção da produção de eritrócitos. O resultado é uma

severa anemia com níveis de hemoglobina chegando a 2g/dl, e a ocorrência de falha

congestiva cardíaca (Anderson et al., 1988; Smoleniec e Pillai, 1994; Torok et al., 1995).

Quando confirmada a infecção da mãe, do feto e o desenvolvimento da hidropsia,

pode-se recorrer a transfiisões sanguíneas, via cordoncentese, ou terapia altemativa com

imunoglobulina (Odibo et a!., 1998)

1 .1 .4.5 Infecção pelo BI 9 e hepatite

Há evidências atuais de associação do vírus B 19 a alguns casos de hepatite severa. Em

estudo realizado no estado de São Paulo, verificou-se a sua presença em 2,3% de 129

brasileiros com hepatite aguda ou crónica, foram detectados anticorpos e DNA do B19 no

soro e no ülgado desses pacientes, sugerindo uma possível correlação entre a doença e a

infecção peão B19 em a]guns casos (Pinho et a]., 200] ). Foram também re]atados a presença

do DNA do B19 no tecido do fígado, em casos de hepatite fulminante (Yoto et al., 1996;

Langnas et al., 1995; Bernuau et al., 1999). A infecção pelo B19, após transplante de fígado,

tem sido associada, principalmente, à anormalidades hematológicas (Anderson et al., 1997).

1 . 1 .4.6 Anemia crónica

O primeiro relato de anemia crónica associada ao B 19 ocorreu em 1987 (Kurtzman et

al., 1987), envolvendo uma criança com síndrome de Nezelof (imunodeficiência congênita).

Após esse relato, outros foram surgindo envolvendo pacientes com leucemia linfocítica aguda
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(Kurtzman et al., 1988) submetidos a transplante de medula (Weiland et al., 1989), transplante

renal (Corral et al., 1993) e sob tratamento quimioterápico (Graeve et al., 1989).

O quadro infeccioso dos pacientes com anemia crónica é idêntico ao dos pacientes

com AIDS. Devido ao comprometimento imunológico, o diagnóstico laboratorial somente é

possível através da detecção do genoma viral (Weiland et al., 1989; Brown, 1997).

1 . 1 .4.7 Outras manifestações clínicas

Após o reconhecimento do B19 como agente etiológico do eritema infeccioso e da

TAC, outras patologias passaram a ser associadas a esse vírus, como, por exemplo,

trombocitopenia (Uike et al., 1993), hidropsia fetal (Brown et al., 1984; 1994), manifestações

neurológicas como meningites e encefalopatias (Nicle et al., 1999), vasculite sistêmica

necrosante (Finkel et al., 1994), e conjuntivites (Yoshida e Tezuka, 1994).

1 . 1 .5 Diagnóstico laboratorial

O diagnóstico laboratorial de infecção pelo vírus B19 é necessária, pois os sintomas

clínicos são variáveis de pessoa para pessoa, e não-patogenomânicos, como no caso do

eritema infeccioso que pode ser confiindido com viroses de sintomatologias semelhantes tais

como a rubéola e o sarampo (Cubel et al., 1997; Oliveira et al., 1998). Existe alta incidência

de sarampo e rubéola no final do inverno e primavera, período em que se observa também a

maior incidência de infecções pelo vírus B19 (Cubel et al., 1997). Além disso, o diagnóstico

precoce pode direcionar o tratamento isto é de importância filndamental, principalmente nos

casos de manifestações clínicas severas que colocam em risco a vida do paciente.

Assim, as descrições do envolvimento do B19 com inúmeras patologias incentivaram

o aprimoramento das técnicas para detecção deste vírus. A infecção por B19 geralmente é

diagnosticada por métodos sorológicos (Enders et al., 2006).

A partir de uma amostra clínica o diagnóstico laboratorial pode ser realizado por

método direto, através da detecção de antígenos virais, DNA viral ou presença do vírus B 19;

ou indireto, onde se detecta a resposta imunológica do paciente contra o B 19.

As primeiras técnicas utilizadas para detecção do vírus B19 foram a
contraimunoeletroforese (CIE) e a imunomicroscopia eletrõnica (IEM). Esses métodos, por

apresentarem baixa sensibilidade, são eficazes apenas na fase inicial da infecção, quando o
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título viral é elevado (Caul et al., 1988; Knisely et al., 1988; Chrystie et al., 1990)

A utilização de sistemas de culturas celulares só permite o uso de células precursoras

de eritrócitos como: células de medula óssea humana (Ozawa et al., 1986), do negado fetal

(Yaegashi et al., 1989; Brown et al., 1991), do cordão umbilical (Srivastava et al., 1992) e

células do sangue periférico humano (Serke et al., 1991). A obrigatoriedade do emprego

dessas metodologias de culturas não convencionais toma o diagnóstico de rotina para o B19

pouco eficiente, não sendo possível a detecção de títulos virais baixos, devido o alto custo

(Kurtzman et al., 1988).

Os anticorpos específicos das classes lgM e lgG, contra o B19, podem ser detectados

através dos métodos de radioimunoensaio e ensaio imunoenzimático (Anderson et al., 1986;

Kerr et al., 1996). Os testes que detectam anticorpos lgM específicos para o B19 são os mais

usados para diagnosticar a infecção aguda em pacientes imunologicamente competentes

(Fridel et al., 1991; Erdman et al., 1997). A presença de anticorpos do tipo lgG pode ser um

indicador de infecção passada podendo, também, auxiliar no diagnóstico de infecção recente,

caso seja observado um aumento signiâcativo desses níveis quando colhida uma segunda

amostra após o início da fase aguda da infecção (Palmer et al., 1996; Erdman et al., 1997).

As dificuldades diagnósticas aparecem nos casos de pacientes com infecção crónica

pelo B19 e pacientes imunocomprometidos, nos quais baixos títulos virais podem persistir

por meses ou, até, anos. Nesses casos, podem ser aplicados os métodos moleculares como a

hibridização de DNA (Anderson et al., 1985; Clewley et al., 1989). Ainda, nestes pacientes

imunologicamente debilitados, a aplicação da PCR (reação em cadeia pela polimerase)

oferece alta sensibilidade para o diagnóstico e caracterização genética de B19 (Durigon et al.,

1 993; Holloway et al., 1993; Erdman et al., 1994)

1 .1 .6 Proteínas VPI e VP2 e sua aplicação diagnóstica

VPI e VP2 são as proteínas estruturais formadoras do capsídeo viral do B19,

codificadas geneticamente pela mesma ORF a partir de diferentes pontos de iniciação (Figura

1). Diferenciam-se apenas na porção ameno-temlinal, sendo que VPI possui aminoácidos

adicionais, em relação a VP2 (Bens, 1996). Essas proteínas podem ser utilizadas como

antígenos para detecção imunológica de infecção por este vírus.

Nos vírus não-envelopados, as proteínas do capsídeo atuam fiincionalmente como

ligantes de receptores. No caso do vírus B19, VP2 exerce esse papel (Browns et al., 1993).
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Estudos realizados para identificar epítopos neutralizantes no capsídeo do vírus B19

mostraram que a porção ameno-temlinal de VPI, que fica na parte extema do capsídeo, pode

elicitar uma forte resposta imunológica. Além disso, os anticorpos contra o capsídeo são

direcionados, predominantemente, para epítopos lineares dessa região (Rayment et al., 1990;

Bansal et al., 1992; Saikawa et al., 1993). Ensaios de neutralização mostraram a importância

dessa única região de VPI que, também, estimula a Formação de anticorpos neutralizantes

para B19 (Bansal et al., 1992; Rosenfeld et al., 1992).

Segundo Heegaard e Brown (2002), é difícil a obtenção de antígenos de B19,

decorrente do fato deste se replicar apenas em células precursoras. E possível cultiva-lo em

células de medula das linhagens UT-7 e MB-2 de leucemia megacarioblástica (Munshi et al.,

1993), porém, com a limitada disponibilidade dessas células e o baixo rendimento do vírus

quando nelas cultivado, a produção de antígeno em larga escala toma-se inviável (Ozawa et

al., 1987). O vírus B19 também pode ser obtido, em quantidade reduzida, a partir de soro de

paciente em viremia ou propagado em tecido de ligado fetal (Cohen e Bucley, 1988).

Essas dificuldades na obtenção de antígeno do B19 podem ser contomadas através da

produção das proteínas VPI e VP2 em sistemas de expressão de proteínas recombinantes em

células procariotos ou eucariotas (Erdman et al., 1997). Não obstante, em tais sistemas

existem diferenças na forma de obtenção dessas proteínas que são atribuídas aos ambientes e

componentes celulares dos próprios sistemas de expressão (Makrides, 1996).

1.2 Expressão de genes heterólogos em levedura

Por serem organismos unicelulares, as leveduras apresentam as mesmas facilidades de

manipulação e crescimento que as bactérias, porém com uma série de vantagens adicionais no

que se refere à produção de proteínas heterólogas de origem eucarionte: ambiente intracelular

favorável à carreta formação de estruturas especiais e montagem das proteínas de eucariotos

(Valenzuela et al., 1982); capacidade de processar modiHlcações pós-traducionais, como

glicosilação (Kukuruzinska et al., 1987), acilação (Towler et al., 1988) e fosforilação

(Miyamoto et al., 1985) que contribuem para a manutenção da integridade estrutural,

solubilidade, atividade biológica e localização celular das proteínas; bem como a capacidade

de excreção eficiente, o que facilita a separação dos produtos recombinantes a partir meio de
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cultura.

A partir da primeira publicação referente à expressão de um gene heterólogo em

Safe/zaroimyces cerevfsfae (Hitzemann et al., 1987) esse organismo tem sido largamente

empregado como sistema hospedeiro (Romanos et al., 1992). Entre os motivos que levaram à

esta situação, pode-se citar o fato de ser o eucarionte de genética e fisiologia melhor

conhecidas. Há uma série de marcadores auxotrófícos bem caracterizados, vários promotores

fortes isolados, e um plasmídio natural (2p) estável mitoticamente. Por outro lado, é um

organismo cuja natureza inofensiva à saúde é reconhecida desde tempos remotos, o que tem

possibilitado o seu uso na produção de alimentos e bebidas.

Ainda, cabe ressaltar a utilização de leveduras para a produção de biomassa e seu uso

na dieta humana e animal, pois este sistema oferece vantagens na produção e no valor

nutritivo de alimentos, quando comparado com outras fontes de proteínas. Na Tabela l

encontram-se os dados referentes à eficiência na produção de proteínas dos diferentes

organismos, destacando-se, entre os microrganismos, a levedura, como uma importante

altemativa para produção de proteínas, demonstrando-se, assim, o seu potencial

Tabela l Dados comparativos de eficiência de produção de proteína entre diferentes organismos,
baseados na massa de l kilograma no tempo de 24 horas, a partir de massa inicial de l
Kg

Organismo (l kg)

Bife de came bovina

Sda

Levedura

Quantidade de Proteína (24 h)

1,0 kg

10,0 kg
100toneladas

FONTE: U.S.D.A, 1976

Contudo, numerosas limitações têm surgido para uso deste organismo, especialmente

no que se refere à adaptação dos processos de produção para uma escala industrial (Kingsman

et al., 1987). Isto é devido principalmente ao estresse adicional provocado pela expressão dos

genes clonados, o que ocasiona uma elevada instabilidade plasmidial, particularmente severa
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quando os produtos apresentam alguma toxidade para a célula. Outro resultado deste

fenómeno é a redução da velocidade de crescimento, com consequentes perdas de

produtividade. Uma das causas destes problemas é a fraca ou difícil regulação dos promotores

selecionados para expressão, principalmente em cultivos realizados em biorreatores. Para

minimizar estes efeitos, têm sido utilizados promotores induzíveis, de modo a conseguir uma

separação parcial entre a fase de crescimento e a de formação do produto de interesse.

Buscando solucionar o problema da instabilidade dos plasmídios de replicação autónoma,

nosso grupo de pesquisa muito recentemente desenvolveu um sistema que permite múltiplas

integrações do "cassete de expressão" desejado no genoma de S. cerevfsiae (Guerra et al.,

2006)

\.3 Pichia pastoris

1 .3.1 Histórico

O uso da levedura /'fc/zla pas/orla como sistema de expressão de genes heterólogos é

um caso típico de modelo interativo, onde se associam inovações dos tipos "technology-

push" (onde descobertas na ciência básica levam a desenvolvimento tecnológicos industrias)

e "need-pula" (onde as inovações surgem como resultado de uma demanda de mercado

claramente articulada)(furtado, 1997).

O sistema de expressão em P. pas/or/s disponível foi desenvolvido pelo "Salk

Institute of Biotechnology/Industrial Asssociates"(SIBIA), "joint venture" estabelecida em

198 1 pela "Phillips Petroleum Company"(Bartlesville, OK - l.JSA) com o "talk Institute"(La

Jolla, CA - USA). Esta associação surgiu depois da "Phillips Petroleum Co", concluir que a

proteína unicelular produzida por P. pas/orla, a partir de metanol, era incapaz de competir

economicamente com a proteína de soja como ração animal. Procurou-se então aliar a

tecnologia de processos fementativos, adquirida durante a década de 70, com o potencial de

emprego da região promotora do gene da álcool oxidase (Cereghino e Cereghino, 2000;

Mcauley-Patrick et al., 2005).

No desenvolvimento deste sistema, a "Phillips Petroleum Co" optou, inicialmente, por

uma extensiva manutenção do segredo de negócios para, uma vez dominado o.conhecimento

básico, assumir uma estratégia agressiva de obtenção de patentes.
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Depois de uma fase de incertezas quanto aos métodos de licenciamento mais

adequados ao mercado em 1993 a "Phillips Petroleum Co" transferiu os direitos de

exploração do sistema à "Research Corporation Technologies" (Tucson, AZ - USA).

Atualmente, a "lnvitrogen Corp. " (San Diego, CA - USA) está licenciada com exclusividade

para elaborar e vender "kits" que podem ser empregados apenas para fins de pesquisa.

Como resultado da estratégia adotada em relação a este sistema, várias das patentes

em vigor até agosto de 2007, cobriam métodos de transformação, sequências de replicação

autónomas regiões reguladoras para a expressão de genes heterólogos, marcadores de seleção,

métodos de obtenção, recuperação e purificação de produtos específicos, entre outros de P.

pas/orfã recombinantes.

1 .3.2 Expressão de gene heterólogos em .P. pczs/orl.ç

A levedura P. pas/orla é chamada de metilotróüíca, devido a sua capacidade de

metabolizar o metanol como conte principal de carbono. O primeiro passo no seu

metabolismo é a oxidação do metanol para formaldeído, gerando peróxido. Esta reação é

realizada dentro de uma organela especializada chamada peroxissomo. A enzima álcool

oxidase possui baixa afinidade ao oxigénio, desta fomla a levedura parece compensar esta

deficiência sintetizando grandes quantidades da enzima (Figura 2) (Hartner et al., 2006).

A levedura P. pas/orfã apresenta duas características que a tomam uma atraente

hospedeira para a produção de proteínas heterólogas. A primeira é o forte promotor usado

para transcrever genes heterólogos, derivado do gene da álcool oxidase (1(.)..rl). Para ser

ativado, o promotor .dO,YI requer a presença de metanol, um indutor relativamente barato, e,

na ausência desse indutor, ele se toma reprimido. Em células expostas a metanol como única

conte de carbono, o início da transcrição a partir do promotor ,40XI é altamente eficiente e

comparável a dos promotores derivados dos genes altamente expressos da via glicolítica. No

entanto, ao contrário dos promotores glicoííticos, o promotor .4(2XI é firmemente regulado e

reprimido sob condições de crescimento sem metanol. Sendo que a maioria das proteínas

heterólogas podem ser, de alguma forma, deletérias para a célula quando expressas em altos

níveis, a habilidade de manter a expressão genica reprimida ou desligada é altamente

desejável. Trata-se também de uma importante precaução para minimizar a seleção de

mutantes que não expressam o produto heterólogo desejado. Além da presença.do metanol, o

sistema .40.XI necessita da ausência de glicose, para ser plenamente ativado. l.Jma vez que o
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promotor .4(1).rl é regulado pela manipulação da conte de carbono adicionada ao meio de

cultura, o crescimento e a indução das proteínas recombinantes desejadas em P. pas/orfã

podem ser facilmente controladas em todas as escalas, desde frascos agitados até biorreatores

de grandes volumes (Boettner et al., 2002; Houard et al., 2002; Jungo et al., 2007a).

Em culturas realizadas sob agitação mecânica, o nível da enzima .40XI está em tomo

de 5% das proteínas solúveis totais, enquanto que pode chegar a 30%, em culturas realizadas

em biorreator (Higgins e Cregg, 1998).

O sistema P. pas/íris tem sido usado para expressão de uma grande variabilidade de

proteínas heterólogas (Cereghino e Cereghino, 2000). Desde 2002 tem ocorrido um aumento

expressivo de processos que empregam a produção de proteínas recombinantes utilizando o

sistema /'. pas/orfã. Alguns desses dados estão descritos na Tabela 2.
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Figura 2 Metabolismo do metanol ocorrido nas leveduras metilotróHIGas: As principais vias e as
respectivas enzimas utilizadas. AOX: álcool oxidase, CAT: catalase, FLD: formaldeído
desidrogenase, FGH: S-formilglutaüona hidrolase, FDH: formato deidrogenase, DAS:
diidroxiacetona sintase, TPl: tiosfosfato isomerase, DAK, diidroacetona quinase, FBA:
fiitose 1,6-diÊosíàto aldolase, FBP: filtose 1,6-bisfosfato. MFS: metilfosfato sintase.

DHA: diidroxiacetona, GAP: gliceraldeído 3-fosfan, DHAP: diidroxiacetona fosfato,
Fi,õBP: fhitose 1,6-bisfosÊato, FóP: âutose 6-fosfato, Pi: fostato, Xu5P: xilose 5-fosfato,
GSH: glutationa, PYR: piruvato, PPP: pentose fosfato, TCA: ciclo de Krebs(extraído de
Hartner et al., 2006).
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Tabela 2 Exemplos de proteínas expressas em sistema P. pastoris(Macauley-Patrick et al., 2005)

Proteína expressa/origem Função Nível de expressão

Bactéria

Cíosb'idium botulinum 'F

[BoNTF(Hc) Êagmento C da

cadeia pesada

Fungo

Aspergitlus oryzae tannase

Invertebrado

Pattdalus boreatis qCanniãoh

L catepsina

Vertebrados

Cadeia leve de enteroquinase

bovina (EKL)

llumanos

DNA topoisomerase l humana

(hTopol)

Fragmento FAB anta-HBS

antígeno 205 mg/ kg de célula

Hidrólise de éster 72 mg/L

Proteinase d cisteína 60 mg/L

Proteinase deserina

duodeno

350 mg/l.,

Transcrição e replicação

doDNA

Prevenção e tratamento

do vírus da hepatite B

1 1- 58 mg/L

50 mg4.,

Plantas

a-Amilase de arroz (AmyIA/3D)

Gsp (Panax ginseng C. peptídio

medicinal)

Vírus

nucleoproteína do vírus do

sarampo (MeN)

Hidrólise de amido

Usado como droga contra

diabetes

340 mg/ L

800 mg/L

Responsável pelo

empacotamento viral

29% do total de

proteína
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A levedura metilotróülca P. pas/orla é vista como um dos sistemas mais promissores

para a produção de altos níveis de proteínas heterólogas (Kobayashi, 2006; Hartner et al

2006)

A produção em larga escala de proteínas heterólogas em frascos com agitação é

dificultada pelas limitações de volume, transferência de oxigênio, adição de substrato e

condições impróprias para monitorar estas variáveis (Macauley-Patrick et al., 2005). O uso de

biorreatores é recomendável, pois todos esses parâmetros podem ser simultaneamente

monitorados e controlados, possibilitando maior eficiência na produção da proteína heteróloga

desejada (Cereghino et al., 2002).

Segundo Jungo et al 2007b, o processo para obtenção de altas densidades celulares de

/'. pas/orfã recombinantes deve ser conduzido em múltiplos estágios. O primeiro estágio é

iniciado com crescimento da cultura em glicerol, alcançando-se níveis elevados da densidade

celular e repressão do gene a ser expresso. O segundo estágio consiste na suplementação com

concentrações mais elevadas de glicerol que a inicial, proporcionando a elevação dos níveis

produção de biomassa e o bloqueio da expressão do promotor .4(1)X O último estágio envolve

a indução e expressão da proteína recombinante, mediante suplementação em batelada de

metanol (Figura 3).

A expressão de proteínas heterólogas no sistema P. pas/orfã compreende três passos

principais: l) Inserção do gene de interesse em um vetor de expressão; 2) Introdução do vetor

de expressão em uma linhagem de /'. pas/orfã; e, 3) Seleção da linhagem recombinante e

avaliação do seu potencial de indução e expressão da proteína recombinante desejada

(Macauley-Patrick et al., 2005)

)
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Figura 3 - Diagrama representativo do processo fermentativo na produção de proteínas heterólogas

utilizando linhagens P. pas/o s recombinantes. e Crescimento celular(%), n produção
(%) (Kobayashi, 2006).

1 .3.3 Vetores de clonagem e expressão

As técnicas básicas necessárias para a construção de sistemas de expressão que

empregam P. pas/orla são geralmente similares àquelas usadas para construção de linhagens

S cerevisae recombinante.s. Contudo, algumas diferenças existentes entre estes organismos

exigiram o desenvolvimento de procedimentos específicos para o seu cultivo e manipulação.

Desse modo, dado que .P. pas/orfã não apresenta plasmódios naturais, os métodos para a

transformação deste organismo baseiam-se no emprego de plasmódios replicativos ou na

integração genâmica da informação heteróloga.

Os vetores de clonagem e expressão pPIC9K e pHIL-D2 (Invitrogen®) (Figura 4A) são

vetores bifüncionais ("shuttle vector") de E. co// e P. pas/orfã, com marcadores de seleção

apropriados para cada um dos hospedeiros. O plasmídio pPIC9K possui seqÍiências do

plasmídio pBR322, gene codificador da resistência à ampicilina (AmpR), origem de

replicação (ColEI) e sítios para clonagem. Para seu emprego em P. pas/íris, pPIC9K possui

o gene J7ZS4 de P. pas/íris, que codiÊca a enzima histidinol desidrogenase(marcador para

seleção de transformantes His'), possibilitando a complementação gênica da cepa GSl15

(/zis'O; a seqíiência sinal de secreção do gene MF alfa de S. cerevislae, para que ocorra a
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secreção da proteína heteróloga cujo gene codificador é clonado (Higgins e Cregg, 1998); e, o

gene bacteriano codificador da resistência à kanamicina (,K2zp/), que coMere resistência ao

antibiótico G41 8K, em P. pas/íris.

O uso de vetores lineares para a transformação de P. pas/orfã resulta em

transfomlantes estáveis, via recombinação homóloga entre sequências do vetor de expressão e

o genoma do hospedeiro. Após a inserção do gene desejado no múltiplo sítio de clonagem

(MCS) dos vetores (pPIC9K ou pHILD2), os plasmídios recombinantes podem ser

linearizados com Sa/l ou SUEI. Estes fragmentos de DNA podem ser integrados no genoma de

P'. pas/orla, por recombinação homóloga, no gene/zis4, ou na região 5' do gene .dC)IYI,

resultando no fenótipo Mut' (capacidade normal de metabolizar metanol)(Figura 4B e C).

Outra possibilidade de trabalho consiste na clivagem do vetar recombinante derivado de

pPIC9K, com a enzima .Zlg/ll ou do vetou pHIL-D2, com a enzima M)/l. Quando a

transformação de P. pas/íris é feita com estes fragemntos, ocorre a substituição da região

genõmica entre 5' e 3' do gene .40XI, resultando na deleção da região cromossomal

codificante do gene .4(2XI, que é substituída pelo cassete de expressão desejado. Os

transformantes resultantes desta disrupção possuem fenótipo Muts (crescimento lento em

meio mínimo contendo metanol) (Figura 4D) (Cos et al., 2005).

Segundo Cós et al (2005), um fator que deve ser considerado para otimizar a

expressão genica homóloga é o Êenótipo Mut. Para a expressão intracelular é preferível o uso

de recombinantes Muts porque as células aumentariam a quantidade de proteínas heterólogas

(baixos níveis da proteína álcool oxidase). Para recombinantes que excretam a proteína

recombinante, tanto o fenótipo Mut' ou Muts podem ser usados.

O nível de resistência a G41 8K depende do número de cópias do gene .Kaz/ integrados

no genoma de P. pas/orfã. Assim, uma única cópia integrada confere resistência a

aproximadamente, 0,25 mg/ml de G418K. Múltiplas cópias integradas conferem resistência a

G418R de 0,5 mg/ml (1-2 cópias), a 4 mg/ml (7-12 cópias). Devido ao fato da ligação

genética entre o gene G418R e o cassete de expressão, pode-se inferir que clones

recombinantes de P. pas/orfã resistentes a altas concentrações de G418R possuem também,

múltiplas cópias do cassete de expressão de interesse integradas no genoma e,

conseqüentemente, produzem maiores níveis de expressão da proteína recombinante desejada

(Romanos et al., 1991; Cregg et al., 1993; Cos et al., 2005).

Convém ressaltar que, para transformação de -P. pas/orla, o vetar pPIC9K deve ser

empregado como vetar integrativo. Assim, como já havia sido verificado em S. cerevfsfae,

l
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plasmódios integrativos possuem õeqüências de transformação muito baixas, de l a lO

transformantes/Hg DNA (13otstein e Davas, 1982; Ausubel et al., 1992; Sventina et al., 2000).

Um aspecto adicional que merece destaque, é o fato de que linhagens recombinantes

de P. pas/orfã com alto número de cópias integradas no genoma, mostram-se extremamente

estáveis, tanto durante a fase de crescimento quanto durante a etapa de indução de expressão

dos genes clonados (Romanos et al., 1992).

Ainda cabe ressaltar que a levedura P. pas/orfã é também considerada pelo FDA

americano, totalmente segura para humanos, tendo sido, reconhecida como "GRAU"

("Generally Recognized As Safe"), como já ocorre com ,S. cerevfsae há muitos anos,

(Sventina et al.,2000).

S' AOXI {TD .3' AOXI (TD
+

pHIL-D2
8.2 kb

pPIC9K
9.3 kb

Figura 4A Esquema dos plasmídios pHIL-D2 e pPIC9K(Invitrogen®). AI
pPIC9K(9,3 kb).

pl:llL'D2 (8,2kb); All
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2005)
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O objetivo deste trabalho foi a construção de linhagens Picada pas/o/"is recombinantes

capazes de expressar e excretar as proteínas antigênicas VPI (84 kDA) e VP2 (58 kDa) do

envoltório protéico do parvovírus humano B19, e realizar a caracterização destas proteínas

recombinantes.

As etapas de trabalho foram

/ Amplificação e clonagem dos fragmentos de DNA codificadores das proteínas

VPI e VP2 do vírus B19 em vetor intermediário pGEM-TEasy, visando a

obtenção de concentrações elevadas destes fragmentos de DNA;

Clonagem dos fragmentos de DNA VPI e VP2 em vedor de expressão excreção

de P. pastoris pPIC9K;

Expressão das proteínas recombinantes VPI e VP2 em um volume de 1 00 ml de

cultura em bascos erlenmeyer com haletas, sob agitação;

Caracterização das proteínas recombinantes VPI e VP2 produzidas;

Estudo do cultivo em biorreator de 4L das linhagens P. pasto/"is recombinantes;

produtoras dos antígenos VPI e VP2, visando a maximização da produção;

Extração e caracterização das proteínas VPI e VP2 recombinantes produzidas;

Caracterização da atividade biológica das proteínas VPI e VP2 recombinantes

produzidas, empregando ensaios imunológicos
l

/

/

/

/

/

/
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3 MATERIAL E METODOS

3.1 Linhagens de bactérias

As linhagens utilizadas no trabalho são de origem laboratorial e encontram-se

estofadas no Banco de Linhagens do Laboratório de Genética Molecular de Microrganismos

do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP

e EscAerlc/zia co/l DH5ct: supE44; A /ac'U169 (+80 lacZ AM15); /zsc/R17 recHl;

en(214 1; gyrH96; /A/-l; re/y l (Sambrook e Russel , 2001).

3.2 Levedura

e

e

e

Pic/zla pas/or/s: GSI 15 (Grega et al., 1985; Invitrogen® CO., San Diego, CA-USA)

Mutante Als4, Fenótipo: -Hfs', Mut' ;

P'. pas/orla GI 15/pPIC9K-VPl: família de clones recombinantes de P. pas/orla que

expressam excretam a proteína VP l recombinante (construída neste trabalho);

P. pas/orfã GI 15/pPIC9K-VP2: família de clones recombinantes de /'. pastoris que

expressam excretam a proteína VP2 recombinante (construída neste trabalho)
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3.3 Plasmídios

Foram utilizados plasmídios, da coleção do Laboratório de Genética Molecular de

Microrganismos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Estes

plasmódios encontram-se descritos na Tabela 3

Tabela 3 - Lista dos plasmódios empregados neste trabalho.

PlasmídioGenótipo/ÊenótipoReüerência/origem

pGEM-TEasy, 3,0 Kb Vetor comercial adquirido para clonagem
(Figura 8A e 9A) de produto da PCR AmpR, /acZ

pGEM-TEasy-VPI,
5,3,7 Kb (Figura 8)

Plasmídio recombinante derivado de

pGEM-TEasy que contem o Gene VP l Neste trabalho

pGEM-TEasy-VP2
4,7 Kb (Figura 9)

Plasmídio recombinante derivado de

pGEM-TEasy que contem o Gene VP2 Neste trabalho

pPIC9K, 9,3 Kb,
(Figura 13B e 14B)

Vetar comercial de clonagem adquirido
para expressão e excreção em /'. pastoris
AmpK, G418K, .Hlx+

Invitrogen®

pPIC9K-VP l ,
1 1,6 Kb (Figura 13)

Plasmídio recombinante derivado de

pPIC9K que contem o Gene VPI

Vetar de expressão AmpR, G418K, Gene
VP2 clonado em pPIC9K

Neste trabalho

pPIC9K-VPI,
l0,9 Kb (Figura 14) Neste trabalho

Os plasmídios utilizados neste trabalho, foram estacados em bactéria E. co// DH5a, a

80 'C. Essas culturas foram cultivadas em meio LB (descrito em matérias e métodos 3.4),

com aeração por 16 h; coram misturadas em igual proporção com uma solução de glicero1 40

% (p/v), previamente esterilizada por autoclavação; misturadas e congeladas. Quando

necessário, estes clones foram repicados em meio LB sólido contendo o antibiótico

apropriado
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3.4 Meios de cultura para o cultivo de bactérias

Para o cultivo de bactérias, foram empregados diversos meios completos (Sambrook e

Russel, 2001). Para a elaboração dos meios sólidos coram acrescidos 2o%o de ágar aos meios

líquidos correspondentes,. Quando necessário, adicionou-se solução de ampicilina (fabricante

Sigma®) ao meio, numa concentração final de 100pg/ml. As bactérias semeadas em meio

sólido, distribuídos em placas de Petri, foram incubadas em estufa a 37 'C, e o crescimento

em meio líquido Êoi realizado com aeração em "shaker", a 150 rpm, na mesma temperatura

Todos os nutrientes empregados no preparo dos meios de cultura utilizados foram de

procedência do fabricante Difco®. Após o preparo todos os meios de cultura coram

esterilizados em autoclave a 120 'C, por 20 minutos

3.4. 1 Meio completo (Luzia Bertani) - LB

1% triptona, 1% cloreto de sódio, 0,5% extrato de levedura

3.4.2 Meio de recuperação - SOC

2% triptona, 0,5% estrato de levedura, 10 mM de cloreto de magnésio, 1 0 mM sulfato

de magnésio, 20 mM glicose

3.5 Meios de cultura para o cultivo de levedura

Para o cultivo de leveduras, coram empregados diversos meios de cultura (Sambrook

e Russel, 2001), para elaboração dos meios sólidos, coram acrescidos 2% de ágar aos meios

líquidos correspondentes. As leveduras semeadas em meio sólido, distribuídos em placas de

Petri, foram incubadas em estufa a 28 'C, e o crescimento em meio líquido foi realizado com

aeração com agitação, 150 rpm, na mesma temperatura. Todos os nutrientes empregados no

preparo dos meios de cultura utilizados foram de procedência do fabricante Difcow. Após o

preparo, os meios de cultura coram esterilizados em autoclave a 120 oC, por 20 minutos. Os

sais utilizados coram de grau bacteriológico do fabricante MERCK®
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1,34% "yeast nitrogen base with

3 .5.2 Meio completo - YP

1% extrata de levedura, 2% peptona.

3.5.3 Meio completo acrescido de glicose - YPD

Meio YP, 2% de glicose.

3.5.4 Meio completo acrescido de metanol - YPM

Meio YP, 0,5% de metanol

3.5.5 Meio completo acrescido de glicerol - YPG

Meio YP, 1% de g]icero]

3.5.6 Meio completo acrescido de glicose e antibiótico geneticina G418K

YPD-G418

Meio YPD, acrescido com antibiótico geneticina G41 8R na concentração entre 0,5

mg/ml..

3.5.7 Meio FM22

42,9 g KH2PO4; 5g (NH4)S04; 1,0 g CaSOs.2H2O; 14,3 g l(2SO4; 1 1,7 g MgSO4.7H2O;

40 g glicerol; volume final de l L.

O pH foi ajustado para 4,5 com KOH e em seguida, foi adicionado l ml da solução de

sais PMT4

3.5 l Meio mínimo

afino aci cose

4

ds", 4x10's% Biotina, 2% de gli
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3.6 Soluções

Para o preparo das soluções, coram utilizados reagentes de pureza analítica e água

bidestilada. Todas as soluções foram esterilizadas a 120 'C, durante 20 minutos e, quando

necessário, foram filtradas em membrana do tipo esterilizante de poro 0,22 Hm. Excito

quando indicado especificamente, todas as soluções foram preparadas de acordo com

Sambrook e Russel, 2001

3.6.1 Solução l

25 mM Trio-HCI, 10 mM EDTA, 50mM Glicose, pH 8,0

3.6.2 Solução ll

0,2 M Hidróxido de Sódio, ] % SDS

3.6.3 Solução lll

3 M Acetato de Sódio, 2 M Ácido Acético, pH 4,8

3.6.4 Solução de RNase A

10 mg/ml em NaOH 0, 1 M

3.6.5 Acetato de lítio IM

1 0,2 g/100 ml de água destilada. A solução foi esterilizada por filtração

3.6.6LTE

Acetato de lítio 0,1 M; Tais HCI 0,01 M e EDTA l mM. Esta solução foi sempre

esterilizada por filtração, com filtro 0,22 pm (Gietz et al., 1992).

3.6.7 Solução salina

0,85% NaCI em água destilada

3.6.8 Solução estoque de broineto de etídeo "EB"

5 mg de EB em 50 ml de água destilada. Esta solução não foi esterilizada

(
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3.6.9 Solução de glicose a 50%

50 g de glicose em 100 ml de água destilada, üe

3 .6. 10 Solução clorofórmio-álcool isoamílico:

24 volumes de cíoroformio para l volume de álcool isoamílico.

3.6.11 Solução fenol-clorofórmio

l volume de fenol para l volume de clorofomlio. Esta solução não foi esterilizada

3.6.12 Solução desnaturante

0,5 M NaOH, 1,5 M NaCI.

3.6.13 Solução neutralizante

0,5 M Trio-HCI (pH 7,5), 1,5 M Naco

3.6.14. TE

20mM Trás-HCI pH

3.6.15TBEIOX

0,89 mM Trio; 0,89 mM ácido bórico e 0,2 mM EDTA

3.6.16 Tampão de corrida para eletroforese em gel de a

Tampão TBE IOX, diluído 20X.

3.6. 17 Tampão de amostra "Stop Mix" - 1 0X

Azul de Bromofeno1 0,5%; glicero1 50% e EDT

3.6. 1 8 Tampão fosfato salino (PBS)

Naco - 8.0g.: KCI - 0.2g.: Na2

rvida e autoclavadal

8,0 e 20mM EDTA pH 8,0

TBE0.5Xgarose ]

A 100 mM (pH 8,0)

HP04 21b0 KHzP04 0,2g1,4g2 27 'rD'l
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3.6. 19. Solução de sais de PMT4

2,0g CuSO4.H2O; 0,08g Nal; 3,0g MnSO4.5 H2O; 0,2g Na2MoO4.2 Hl2O; 0,02g

H3BO3; 0,5g CaSOs.2 H2O; 0,5g CoCl2; 7g ZnCl2; 22g FeSO4.7 }:12O ; 0,2g biotina; l ml/L de

H2SO4 concentrado; para um volume Hlnal de l L. Esta solução foi esterilizada por filtração.

Para as alimentações em batelada no biorreator, adicionou-se 4 ml de PMT4 a l L de

glicero1 40%, e 6 ml para l litro de metano1 1 00%.

3.7 Obtenção das Sequênciais gênicas VPI e VP2

3.7.1 Estudo das sequências VPI e VP2

Os genes de interesse coram analisados com os "soRwares" "MegAlign.Ink, EditSeq,

PrimerSelect" (v. 5.03 - DNASTAR, licenciados para o Departamento de Microbiologia do

Instituto de Ciências Biomédicas -USP) para encontrar os sítios de restrição presentes na

sequência, a possibilidade de formação de dímeros ou de grampos (auto-

complementariedade), para o cálculo da temperatura de dissociação das estruturas

Os pares de "primers" (Forward e Reverso) coram, desenhados de forma a evitar a

formação de estruturas indesejáveis, de modo a terem temperaturas de andamento mais

próximas possíveis umas das outras. As sequências dos "primers" encontram-se descritas na

Tabela 4, onde está destacado em negrito o sítio de restrição no "primer" incluído no

amplicon. Sublinhadas estão as sequências complementares dos genes VPI e VP2 do

parvovírus humano B 1 9 (disponível no Genbank).

As sequências dos "primers" coram reavaliadas pelo programa BLAST

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-biníBLAST), a Him de confirmar a identidade com as

seqüências dos genes VPI e VP2 do vírus B 19

3.7.2. Obtenção de amosüa clínica com DNA vüal positivo paa B19

As amostras clínicas de soro de pacientes com diagnóstico clínico e laboratoHal de

infecção pelo B19, coram provenientes do Laboratório de Virologia Clínica Moleculu do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.
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O diagnóstico laboratorial 6oi baseado na detecção de anticorpos lgM e lgG para o

parvovirus B 1 9 pelo método de ELISA de captura e detecção direta do DNA viral, pela técnica

da PCR (Reação em Cadeia pela Polimerase) (Vicari, 2002). Essas amostras foram extraídas

obedecendo-se as exigências de bioéticas pertinentes ao estudo.

3.7.3 Obtenção dos fragmentos de DNA codificadores dos genes VPI e VP2

Para obtenção dos âagmentos de DNA codificadores dos genes estruturais que

codificam as proteínas VPI (2,3 Kb) e VP2 (1,6 Kb) (Durigon et al., 1993), Êoi realizada a

reação de amplificação por PCR, empregando-se como molde o DNA viral positivo para B19

Os "primers" utilizados nessas reações coram sintetizados pela Invitrogen®. Para o desenho dos

"primers '' Pvl, Pv2 e Pvr, foram incluídas sequências de 27 a 28 nucleotídeos complementares

das extremidades 5' e 3' de cada um dos genes. Os sítios de restrição para as enzimas Ecoa/ e

.Nb/7 foram adicionados à extremidade 5' das sequências, de fomla a permitir a clonagem em

vetar pPIC9K sem interferir no quadro de leitura dos genes

O "primor" Ps foi desenhado, com o objetivo de veriHícar a carreta ligação dos

insertos VP] e VP2 com vetor de clonagem pPIC9K, e a fase de leitura.

Os "primers" utilizados para amplificação do genes codificadores de VPI e VP2 por

PCR, visando a clonagem ou o sequenciamento destes fragmentos de DNA encontram-se

descritos na Tabela 4

A estratégica adotada para os seauenciamentos está melhor detalhada na Figura 5
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Tabela 4 - Seqüência dos "primers " utilizados pam a realização da PCR para amplificação e análise
dos genes VPI e VP2 vírus B19

Pr/mer Posição Sequência(5'-3 ') Referência
Pvl 2444-2472 CGGAATTCATGAGTAAAAAAAG Nestetrabalho

TGGCAAATGGTGGG

Pv2 3125-3155 CGG.A.ATTCATGACTTCAGTTAA Neste trabalho
TTCTGCAGAAGCCAGC

Pvr 4787-4760 ATAAGAATGCGGCCGCTCACA Neste trabalho
ATG(}GT(}CACACG(}CTTTTGGC

Pr 2925-2901 GCCAGTTGGCTATACCTAAAG Durigon et al., 1993
Erdman et al., 1996

P7f 3142-3163 T(liCAGAAGCCAGCACTGGTGC Durigon et al., 1993
Erdman et al., 1996

PIOf 3567-3589 (}CCTATGCATGTTAGTAGACC Durigon et al., 1993
Erdman et al., 1996

P14r 3868-3845 CACTCCTTGCTGATACTCTT Durigon et al., 1993
Erdman et a]., 1996

P19r 4237-4214 GTGTTGACTGCAGCCCTCTAA Durigon et al., 1993
Erdman et al., 1996

Ps 1108-1128(}CCATTTTCCAACAGCACAA Nestetrabalho
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Figura Esquema de andamento dos "prjmers" utilizados na amplificação dos genes que
codificam as proteínas VPI e VP2 do vírus B19.

No programa da PCR, foram utilizados os ciclos; a) 94 'C, por 5 minutos(realizado

uma vez): b) 95 'C, 45 segundos (desnaturação); 55 'C, 60 segundos (andamento dos

oligonucleotídeos); 72 'C, 90 segundos (extensão) 40 ciclos; e no final um único ciclo de 72

oC, por 7 minutos (para realizar todas as extensões incompletas). Após a amplificação por

PCR, os produtos obtidos foram analisados em gel de agarose 0,7%.

Os reagentes empregados nas reações, assim como a enzima Taq Polimerase, foram

provenientes do fabricante "lnvitrogen®". As reações de amplificação foram realizadas de

acordo com as indicações do fabricante da enzima Taq Polimerase. O Termociclador

utilizado foi o "DNA Engine" do fabricante "MJ Research", modelo "PTC-200 Peltier

Thermal Cycler"
(
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3.8 Purificação dos produtos da PCR

Os fragmentos de DNA obtidos por amplificação por PCR coram submetidos a

corrida eletroforética em gel de agarose 0,7%, e purificados usando o protocolo descrito em

Material e Métodos, item 3. 13

3.9 Sequenciamento dos genes codificadores de VPI e VP2 clonados nos

plasmídios recombinantes pPIC19K-VPI e pPIC9K-VP2

A reação de sequenciamento Êoi realizada utilizando os "primers" descrito na Tabela

4, com o kit ".ABI PRISM DyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction /dt (Big Dye

v3 . 1 Applied biosystems®)", seguindo instruções do fabricante.

Cerca de 10-30 ng de produto de PCR puriHlcados, foram adicionados a um microtubo

acrescido de 2 pl de Tampão "Save Money" 5X (Trás HCI 200mM pH 9,0 e 5 mM MgCl2),

3.2 pMol do "primor", 2 pl do kit ABI PRISM DyeTM Terminatar Cycle Sequencing Ready

Reaction kit (Big Dye v3.1 Applied biosystems®) e água urra pura para completar um

volume final de 10 pl . Este procedimento 6oi eÊetuado separadamente para cada um dos

prímers

A reação Foi realizada em termociclador "MasterCycler gradient (Eppendorfe)" a

partir de uma etapa de 96 'C por l segundo, seguidos de 25 ciclos de 96 'C, por 15 segundos,

para a denaturação do DNA molde, 50 'C por 15 segundos, para o emparelhamento dos

"primers " e 60 'C, por 4 minutos, para a extensão.

J

3.9.1 Purificação

O produto obtido foi purificado, visando a remoção de excesso de

dideoxinucleotídeos "terminadores" presentes na reação, por precipitação com isopropanol,

descrita a seguir:

Ao produto da reação de sequenciamento coram adicionados 30 pl de agua urra pura

e 60 pl de isopropanol a 100%, agitados em "vortex" e submetido a centrifügação, por 60
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minutos, a 4.000g a temperatura ambiente. Foi utilizada a centrífilga "(Centrifuge 5804R -

Eppendoríe)". O sobrenadante foi descartado e em seguida üoi adicionado 250 pl de etanol

70%, agitados em "vortex" e nova centrifiigação por 30 minutos, a 4000g, a temperatura
ambiente

As amostras de DNA foram puriHlcadas, precipitadas; ressuspensas em 10pl de

formamida urra pura (formamida Hi-DI - "Applied Biosystems®)"; denaturadas a 95 'C, por

3 min; e resâiadas em banho de gelo por mais 2 min e então submetidas à eletroüorese em

polímero POP6 "(App]ied Biosystems®", uti]izando seqüênciador automático AB]-PR]SM

modelo 3 100 "(Applied BiosystemscB)". As amostras foram traqueadas automaticamente

utilizando software do Analisador Automático de DNA ABI Prisma modelo 3 100

3.9.2 Processamento e alinhamento das seqüências codificadoras de VPI e VP2

do B19

As sequências de nucleotídeos coram analisadas com o programa "SeqMenTM ll -

Expert Analysis SoRware" - DNASTAR, Inc., EUA, para obtenção de dois segmentos de

aproximadamente 3245 e 1662 nucleotídeos correspondentes aos genes codificadores das

proteínas virais do vírus B19 VPI e VP2, respectivamente.

Posteriormente, essas sequências coram traduzidas, utilizando-se o programa "Edit

Seq ' N' 5,03 --Expert Analysis software" - DNASTAR Inc para PC

A sequências de nucleotídeos e aminoácidos foram alinhadas, juntamente com

sequências adquiridas do GenBank (utilizando o programa "Meg AlignTM 5,03 - Expert

Analysis Software" - DNASTAR, Inc., EUA. Os arquivos correspondentes aos fragmentos

amplificados pelos "primers" intemos, coram analisados separadamente com o referido

programa, tendo como resultado a obtenção do grau de similaridade entre as seqtlências,

calculadas par a par, o que possibilitou a identificação das sequências de nucleotídeos

idênticas e divergentes
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3.10 Extração de DNA plasmidial de bactéria

As extrações de plasmídios de Esc/zer/c/zla co/f foram realizadas a partir de culturas

com 3 ml ("mini-prep") ou com 50 ml ("medi-prep"), de acordo com Sambrook e Russel,

2001

3.11 Tratamento de DNA plasmidial com enzimas de restrição

Foram realizados misturas de digestão com volumes finais entre 10 a 50 FL, sempre

empregando o tampão de reação apropriado e as condições de incubação e temperatura

recomendadas pelo fabricante. A quantidade de DNA utilizada nas digestões variou de

acordo com o experimento. Sempre Êoi utilizado entre l a 2 U de enzima para cada pg de

DNA. Os tempos de incubação variaram de 2 a 5 horas e, ocasionalmente, durante a noite. As

enzimas de restrição e outras enzimas, especiais empregadas na manipulação de DNA

coram adquiridas das empresas Amersham®, Fermentase, Invitrogene, New England

Biolabse, Pharmacia®, Promega®. Todas as enzimas coram utilizadas com seus tampões

específicos e de acordo com os protocolos enviados pelos fabricantes.

3.12 Análise dos fragmentos de DNA em gel de agarose

Foram realizadas análises dos peras de migração dos â'agmentos de DNAs em géis de

agarose submetidos a corridas eletroforéticas, sempre que se desejava analisar a sua pureza

ou tamanho. Empregou-se géis de agarose Sigma "Urra Pune" 0,8%, em tampão TBE 0,5X e

0,5 pg/ml de brometo de etídio. As corridas eletroforéticas foram realizadas com tampão de

comda TBE 0,5X (Sambrook e Russel, 2001). A visualização das bandas e a
fotodocumentação foram realizadas empregando-se um transluminador contendo lâmpada

urra-violeta, e o aparelho "Eagle-eye" da "Stratagene", modelo "EAGLE EYE ll"
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3.13 Purificação dos fragmentos de DNA de gel de agarose

Após terem sido submetidos a corrida em gel de agarose, o fragmento de DNA

presente na banda correspondente ao perfil de migração desejado foi recortado, com o

cuidado de remover-se a menor quantidade possível de gel. O bloquinho de gel foi transferido

para um tubo de microcentrífliga. Utilizou-se o "Kit Prep A Gene -- DNA Purifícation

System/Bio-Rad Laboratories", para purificação dos fragmentos de DNA desdados do

bloquinho de geme agarose.

3.14 Desfosforilação de fragmentos de DNA

Para se evitar a religação das extremidades dos plasmídio linearizados com enzimas

de restrição, foi realizado tratamento com a enzima fosfatase alcalina ("Calf Intestinal

Alkaline Phosphatase CIAP"), que retira os radicais fosfatos de extremidades 5' do DNA.

O protocolo empregado coram os enviados pelos fabricantes (Fermentase e Invitrogene)

3.15. Ligação de fragmentos de DNAs

De acordo com os tamanhos dos fragmentos de DNA que foram ligados, montaram-se

os sistemas de ligação vetar/inserto, geralmente empregando-se a proporção de 3 a 5 vezes o

número de moléculas de inserto para l de vetar. Empregou-se o protocolo enviado pelo

fabricante da enzima DNA ligase de Cago T4 (Femlentas®).

3.16 Transformação gênica

3. 16.1 De células da bactéria Z?. co//

Empregou-se o protocolo de transformação de .E. co/f, por eletroporação, descrito em

Sambrook e Russel, 2001. As misturas de transformação foram semeadas em meio sólido LB

com ampicilina (100 pg/ml) ou com carbenicilina (60 pg/ml)
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3. 16.2 De células de levedura -Pic/zlapasforls

Empregou-se o protocolo de transformação de /', pas/or/s, por eletroporação

(Despreaux e Manning, 1 993).

3 . 1 6.2. 1 Preparação das células

Células de uma colónia â-essa de P'. pas/o/'fs foram inoculadas em 5 ml de meio YPD

e o cultivo Êoi realizado com agitação, a 28-30 'C, durante 12-16 horas. A seguir, l ml do

pré-inóculo 6oi transferido para 100 ml de YPD, e o cultivo foi realizado nas mesmas

condições até, Absõoo 1,3. As células coram, então, recuperadas por centrifiigação (1.500g, 7

min, 4 'C); lavadas duas vezes com 200 ml de água destilada, a 4 'C; uma vez com 100 ml

de água destilada, a 4 'C, uma vez com 50 ml de sorbitol IM, a 4 'C; e, então, ressuspensas

em 600 pl de sorbitol IM, a 4 'C.

3.16.2.2 Transformação

Num tubo "Eppendorf' a 4 'C, foram misturados 40 FL de cé]u]as e 2-6 p1 (8-] O pg)

de DNA linealizado do vetor de transformação. Em seguida, transferiu-se para uma cubeta a

4'C (BIO-Rad 0,2 cm); incubou-se em gelo por 5 minutos; colocou-se a cubeta no suporte do

aparelho (Gene Pulser TM and Pulso Contoller, Bio-Rad Laboratories, Rachmond, CA --

USA); e aplicou-se um pulso elétrico (constante de tempo de 8 a 9 milisegundos de 1,5 kV,

25 pF de capacitância e 400 Q de resistência). As células coram, então, imediatamente

ressuspensas em l ml de sorbitol IM, e semeadas em placas contendo MD, sem histidina,

em alíquotas de 10, 50 200 e 570 pl. As placas foram incubadas em estufa a 28 'C, por 6

Os clones das leveduras que cresceram (His') foram, então, inoculados em placas

contendo meio sólido YPD-G418, com concentração de G4 1 8K variando de 0,5 a 4 mg/ml).

dias
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3.17 Expressão das Proteínas recombinantes VPI e VP2 em cultivo

realizado em frascos agitados

3. 17. 1 Cultivo dos clones recombinantes P. pcz.s/íris em bascos agitados

Os clones da levedura P. pas/oHs GS 1 15"""' recombinantes que cresceram em meio

sólido YPD G418K (4 mg/ml) coram inoculados em 100 ml de meio líquido YPG contido

em bascos erlenmeyers de 500 ml com háletas (Figura 6), adaptados exclusivamente para

este trabalho. Os ü-arcos foram incubados em "shaker" a 30 'C, até que a cultura atingisse

Abs600 I0-12 (aproximadamente 36 horas). As células coram, então, centrifiigadas (2.000g

por 10 min a 4 'C) e ressuspensas em meio YPM. Em seguida a cada 24 horas, foram

acrescentados 0,5% (v/v) de metanol, por 4 dias consecutivos.

getas ],[aioi agitação aumenta
a super'íície da área de
tl'aasfei'ência de 02

G ás nas ente'anha$

Figura 6 - Frascos erlenmeyers com haletas, adaptados para uso neste trabalho de expressão das
proteínas VP l e VP2 produzidas pelos clones recombinantes de P. pasfoHs.
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3.17.2 Obtenção do estrato bruto concentrado das proteínas VP] e VP2

expressas em frascos agitados

Após a expressão das proteínas recombinantes VPI e VP2 do vírus B19, em cultivo

realizado em frascos agitados, o sobrenadante da cultura foi concentrado de 10S vezes,

utilizando-se um "kit concentrador Ultraú'eeK-1 5 CentrifiigaIFilter Devise Biomax 30K

(MH,LIPORE)", seguiu-se o protocolo fomecido pelo fabricante. Obtiveram-se, assim, os

extratos brutos concentrados.

3.18 Análise da curva de crescimento dos clones recombinantes

Os clones transâormantes recombinantes construídos GSl15"'t+ e a linhagem P.

pas/orla GSI 15 coram analisadas quanto aos seus perfis das curvas de crescimento em meio

de cultura líquido YPG cultivados com aeração em "shaker", a 30 'C. Após 12 horas de

crescimento, foram feitas as leituras em espectroÊotâmetro, na Abóoo.-. As curvas de

crescimento foram acompanhadas retirando-se amostras (fase exponencial) a cada l hora, até

se chegar à fase estacionária.

3.19 Eülciência de transformação dos plasmídios pPIC9K-VPI e pPIC9K-
X 71»q

A eficiência de transformação (Ef), foi calculada empregando-se a seguinte formula

E'/

Onde: N é o número total de colónias obtidas na transformação; e, C é a concentração

dos plasmódios pPIC9K-VPI, pPIC9K-VP2 e pPIC9K empregados na transformação em
/
(Pg)
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3.20 Avaliação microscópica dos transformantes

A morfologia das células dos clones P. pas/or/s recombinantes foi avaliada, mediante

análise realizada em microscópico óptico, marca Leica® DMLB com câmera de captura

"Hitachi KP-D581 bolor digital". Para tanto, durante os cultivos realizados em frascos

agitados para produção da proteína recombinante, de cada uma das culturas dos clones

recombinantes, foram retiradas alíquotas após o crescimento em meio líquido YPG e depois

da adição de metanol, para indução da expressão das proteínas recombinantes. As células de

levedura coram visualizadas em microscópio óptico.

3.21 Expressão das proteínas recombinantes VPI e VP2 em biorreator de

4L

3.21 .1 Preparação do inóculo

O inoculo foi feito a partir de estuques de suspensão de células congeladas. As células

coram descongeladas à temperatura ambiente e transferidas para erlenmeyers com haletas de

250 ml, contendo 50 ml de YPG. Incubadas em sob agitação de 200 rpm, a 30 'C, por 20-24

horas. O cultivo prosseguiu até a cultura atingir Abõoo... entre 2 e 5.

3.21.2 Cultivo dos clones recombinantes P. pasforls em biorreator de 4L

Fermentação

Para a produção das proteínas recombinantes VPI e VP2 os clones P. pastoris

recombinantes coram cultivados em um biorreator BIOSTATaBB, "B. Braun Biotch

Intemational", que tem um volume máximo de operação de 4L (Figura 6)

Para tanto, o pré-inóculo descrito acima 6oi adicionado ao biorreator (contendo o meio

FM22). A agitação, temperatura, pH e a concentração de oxigénio dissolvido (DO) foram

mantidos em 900 rpm, 30 'C, 5,0 e 35%, respectivamente.

A concentração inicial de glicerol foi de 4% (p/v). Quando o glicero1 6oi

completamente exaurida, a Abõoo.- estava entre 60 e 70. Neste ponto, Foi iniciada a fase
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alimentada com glicero1 40%. A taxa de alimentação do glicerol Êoi de 15 ml L'i h'i,

baseado-se no volume inicial de meio. A alimentação com glicerol foi interrompida, quando

a Abóoo..« estava entre 100 e 120. A parir deste momento teve-se início a alimentação com

metanol, a taxa de 3,5 ml L'i h'i, por 12 horas, e em seguida, aumentou-se para 5 ml L't h'i

O incremento de metanol no biorreator foi deito em intervalos de l hora, até a taxa de

alimentação ótima entre 1 1 a 12 ml L'i h'], sendo que o período de indução com metanol foi

de 96 horas

\M'

Figura 7 - Biorreator BIOSTAT® B, com volume máximo de 4L

3.22 Preparo de antígenos

Após o cultivo dos clones recombinantes de .P. pas/orfã em biorreator, os

sobrenadantes coram obtidos mediante a centrifiigação a 6.000 g, por 10 minutos, a 4 'C. Os

sobrenadantes foram Hiltrados em membrana com diâmetro de 0,45 pm {Millipore), e

armazenados a -20o C, sendo denominados antígenos de VPI e VP2.
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Os antígenos foram concentrados no sistema ''PELLICON'' (Milipore),

utilizando-se o kaset 30 kDa. Esses antígenos coram dialisados contra água urra pura, com

varias trocas e após esse procedimento foram dialisados contra PBS (tampão fosfato de

sódio), novamente os antígenos foram concentrados por liofilização e armazenados a -- 20 'C

Parte dos antígenos üoi submetida à gemi-purificação em cartucho SEP PAKC18, eluído 3

vezes em água urra pura e eluído novamente em acetonitrila 100%. Os antígenos foram

concentrados por lioHilização e armazenados a 20 'C

3.23 Dosagem de proteínas

Os antígenos liofilizados coram ressuspensos em PBS e a quantidade de proteínas

totais foi determinada pelo método de Brad6ord (1976), utilizando o reagente "Protein Assay

(Bio Rad Laboratories)", que contém o corante azul "Coomassie '', diluído 4 vezes em água

destilada. A soroalbumina bovina foi utilizada como proteína padrão de referência.

3.24 Ensaio Imunoenzimático ELISA para a detecção de anticorpos anta
B]9

Antígenos recombinantes produzidos VPI e VP2 do vírus B19, coram analisados pelo

método de ELISA. Placas de poliestireno ("Coming Custar Corporation, Cambridge,

England") foram sensibilizadas com 20 pg/ml para VPI e 18 pg/ml para VP2. Após a

dessalinização, estes antígenos, foram diluídos em tampão carbonato bicarbonato 0, 1 M (pH

9.6) e distribuídos nos orifícios de uma placa ELISA, 25 pg/ml para VPI e 10 pg/ml para

VP2 com (50 pl/orifício), e incubadas por 16 horas, a 4' C. As placas coram lavadas 3 vezes

com PBS e os sítios livres foram bloqueados pela adição de tampão PBS contendo BSA 5%

(Sigma) (50 pl/orifício), por 4 horas, à temperatura ambiente. Após 3 lavagens com PBS,

coram adicionados, a cada orifício, 50 pl dos soros testes em diluições de base 2 a partir de

1/25 em PBS/BSA 1%. As placas coram incubados por l hora a temperatura ambiente

Decorrido este período, as placas coram lavadas por 3 vezes com PBS/Tween 20 a 0,05% e

incubadas, por l hora, a temperatura ambiente, com antissoro conjugado com fosfatase
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alcalina (antissoro de cabra conjugado com fosfatase alcalina antiimunoglobulina G de

humana - Gibão BRL, Gaithersburg, MO, USA) diluído 1/1000, em PBS/Tween 0,05%/BSA

1%. Após 3 lavagens com PBS/Tween 0,05%/BSA, a reação 6oi revelada pela adição de l

mg/ml de p-nitrafenilâosfato (pNPP - Sigma) dissolvido em Trás l M (pH 9.8) (1 parte) e

NaCI 1,5 M (9 partes). Após 20 minutos, a reação foi interrompida, , pela adição de NaOH 3

M. Os resultados Foram avaliados por leitura espectrofotométrica a 405 nm, em leitor de

placas de ELISA (Multiskan MS - Labsystems).

Foram utilizados, como controle positivo nos ensaios do ELISA, Dot-Blot e Westem

Blot, amostras serológicas de pacientes com diagnóstico positiva para o vírus B19,

clinicamente fundamentado pelas técnicas de ELISA e PCR, com alto título de carga viral

Como controle negativo, foi utilizado soro normal negativo para B19. Todas as amostras de

soros humanos foram provenientes do Laboratório de Virologia Clínica Molecular do Instituo

de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.

3.25 Análise Eletroforética das proteínas recombinantes VPI e VP2 em géis

de poliacrilamida

3.25.1 SDS-PAGE

As proteínas recombinantes VPI e VP2 foram submetidas à eletro6orese vertical em

gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE)(Laemmli, 1970). Para a

separação das proteínas foi utilizado gel de concentração contínua com 10 % de acrilamida)

(4,5 cm x 10 cm). Para o empilhamento das amostras, foi utilizado gel na concentração de

5% de acri]amida (3 cm x ]0 cm), com espessura de 1,5 mm. Os géis coram preparados

utilizando-se as seguintes soluções: acrilamida 30% e bis-acrilamida 0,98%; Trás-HCI 1,0 M

(pH 8.8), Trás -HCI 0,5 M (pH 6.8) e água urra pura, TjlMED (BIO-RAD) e persulfato de

amónio (BIO-RAD). Os antigenos VPI (3,5 pg) e VP2 ( 3,0 pg) foram solubilizadas em

tampão de amostra para SDS-PAGO, constituído de: Trio-HCI 0,0625 M (pH 6.8), SDS 2%;

glicero1 20%, azul de bromofenol ("Pharmacia Fine Chemicals, Uppsala, Sweden"). Estas

suspensões coram aquecidas a 100 'C, em água fervente, durante 4 minutos. As misturas de

proteínas de calibração de peso molecular (BIO-RAD), coram constituídas porá PM miosina

(200 kDa), j3-ga]actosidade (1]6,25 kDa), fosforilase B (97,0 kDa), soroalbumina bovina
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(66,2 kDa), ovoalbumina (45 kDa), anidrase carbónica (3 1,0 kDa); inibidor de tripsina (21,5

kDa) e lisosima (14,4 kDa).

3 .25.2 Corridas Eletroforéticas

O tampão utilizado nas corridas eletroforéticas dos géis de poliacrilamida üoi Trio

0,025 M, glicina 0, 192 M, SDS 0,5 M, (pH 8.3). A corrente contínua utilizada na eletroÊorese

6oi]00 V por um período de 90 minutos, para géis de concentração contínua. A fonte
utilizada 6oi Bio-Rad Power PAC 300.

3.25.3 Coloração com ''Coomassie Blue"

Para revelação das bandas proteicas dos géis de poliacrilamida, os réis foram

incubados a temperatura ambiente por 16 horas em uma solução de "Coomassie-blue" R-250

(0,25o%o em solução de metanol, água e ácido acético 5 : 5 : 1). A remoção do excesso de

corante foi obtida incubando-se em solução de etanol, água e ácido acético (4,35 : 4,65 : 1)

até o aparecimento nítido das bandas de proteínas. Os géis foram mantidos em ácido acético

7.5%

3.26 Determinação do peso molecular das proteínas recombinantes

Para a detemlinação do peso molecular das proteínas recombinantes construiu-se um

gráfico do logarítimo do peso molecular das proteínas empregadas para calibração (padrões)

versus as suas mobilidades (em cm) no gel que havia submetido a corrida eletroforética e

corado,pararevelação dasbandas

A equação da rota obtida com as proteínas padrão é utilizada para a determinação da

massa molecular relativa de cada banda de proteína recombinante (Figura 8 e Tabela 5).
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Y.=2,2808 + (-0,2168)X
R:0,98813

a
-- +-- PM das proteínas padrões
3 VPleVP2

regressão Linear
(u

3
a)
0
E
0
a)

0

0

Migração (cm)

Figura Peso molecular relativo de cada uma das proteínas caracterizadas no SDS-PAGE. O
tmcelado em vemielho indica o logarítimo do peso molecular das proteínas padrões:
miosina (200 kDa), j3-galactosidade (116,25 kDa), 6osforilase B (97,0 kDa), soro
albumina bovina (66,2 kDa), ovoalbumina (45 kDa), anidrase carbónica (3 1,0 kDa);
inibidor de tripsina (21,5 kDa) e lisosima (14,4 kDa), utilizadas como padrão, em
relação à medida de sua migração em SDS-PAGE 10%. O traslado em verde
representa o logarítimo do peso molecular de cada proteína, em relação à medida de sua
migração no SDS-PAGE 12%. A partir do gráfico visualizado obteve-se a equação da
rota Y = 2,2808 + (-0,2168* X).

Tabela Parâmetros calculados para a determinação do peso molecular relativo das proteínas
recombinantes VP l e VP2, resultantes da caracterização em "SDS-PAGE". Na coluna
da direita, são apresentados os valores dos pesos moleculares de cada uma das bandas
proteínas visualizadas no gel(bandas), após a corrida eletroforética.

Onde : Y= Log do P.M.da proteína
X = migração de cada proteína no gel(cm)
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PadiãodePeso Log PM Bandas Migração das bandas Peso molecular (kDa)
Molecular (PM) kDa     (cm) Y = 2,2808 + (-0,2168* X)

200,0 2,3   0,23  
116,2 2,06   0,7  
97,4 1,98   1,1  
66,2 1,82   2,25  
45,0 1,65   3,1  
31,0 1.49   3,8  
21,5 1,33   4,1  
14,4 1,15   4,3  

      0,22 170

    2 1, 1 105

    3 1,6 85,4 (VPI)
    4 2,1 63,5
    5 2,3 57,8 (VP2)
    6 2,7 47

    7 3,3 38



EMatet'iate !Mêtoú)s

3.27 Títulação de lgG

Para a titulação da imunoglobolina G (lgG) presentes no soro de pacientes, foi

realizada uma curva de regressão linear do logo da D.O. da leitura obtida pelo ELISA em

filnção do logo da diluição. Definimos como título a recíproca da diluição correspondente a

uma D.O de 0, 1 .

3.28 ''Dot-Blot"

Na membrana de nitrocelulose, foram adicionado 2,0 pg de antígenos recombinantes

VPI e 2,5 pg do antígeno recombinante VP2. Após a incubação da membrana a temperatura

ambiente por 16 horas, a membrana 6oi bloqueada com uma solução de TBS/BSA 5%, e

submetida a incubação a temperatura ambiente, com agitação, por 20 minutos. Após lavagem

por 3 vezes com TBS, foi adicionado o soro humano de pessoas comprovadamente positivas

para o vírus B19, e soro de pessoas não infectadas com B19 (controle negativo). Incubados

por l hora, a temperatura ambiente. Após este período, as membranas coram lavadas por 3

vezes com TBS por 3 minutos, e incubadas por l hora com antissoros conjugados com

6osfatase (soro de cabra conjugado com fosfatase anui-lgG de humano -- Sigma (San

Francisco, CA, USA). Após 3 lavagens com TBS por 3 minutos, a reação foi revelada pela

adição de NBT 33 pl e BCTP 16,5 pl (PIERCE -(Rockâord ILLinois U.S.A.) em 5 ml de

tampão AP revelador. Após coloração, a reação Êoi interrompida com água destilada.

3.29 ''Western Blot"

As proteínas provenientes do sobrenadantes do cultivo dos clones recombinantes P.

pas/orfã, após terem sido submetidas a migração em géis de SDS-PAGE coram transferidas

eletroforeticamente para membranas de nitrocelulose ("BIO-RAD"), conforme descrito

(Towbin e Gordon, 1979).

A transferência foi realizada por 16 horas, a 4' C, sob amperagem constante de 180

(
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mA, em tampão Trio 0,025 ,; glicina 0, 192 M, metano1 20%, (pH 8.3). Após a tranferência, as

membranas de nitrocelulose coram incubadas, por 4 horas, em uma solução bloqueadora de

TBS/BSA 5%, a temperatura ambiente, com agitação. Após lavagem, com TBS por 3 vezes,

estas foram incubadas com os soros humanos de pessoas: comprovadamente positivos para o

vírus B19 e soro de pessoas não infectadas pelo vírus BI 9 (controle negativo). Incubou-se por

l hora a temperatura ambiente. Após este período, as membranas coram lavadas por 3 vezes

com TBS, por 3 minutos, e incubadas por l hora com antissoros conjugados com Êosfatase

(soro de cabra conjugado com fosfatase anti-lgG de humano -- Sigma (San Francisco, CA,

USA). Após 3 lavagens com TBS por 3 minutos, a reação foi revelada pela adição de NBT 33

pl e BCIP 16,5 pl (PIERCE -(Rockford ILLinois U.S.A.) em 5 ml de tampão AP revelador.

Após coloração, a reação 6oi interrompida com água destilada.
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4 RESULTADOS

4.1 Clonagem dos genes codificadores das proteínas VPI e VP2 do vírus

B19 vetou intermediário pGEM-TEasy

Os fragmentos de DNA, correspondentes aos genes estruturais que codificam as

proteínas VPI (2,343 pb) e VP2 (1,664 pb) do parvovirus humano B19 (Durigon et al., 1993),

Foram obtidos por amplificação por PCR utilizando, como DNA molde, soros de amostras

clínicas de pacientes com diagnóstico clínico e laboratorial de infecção pelo vírus B19,

provenientes do Laboratório de Virologia Clínica Molecular do Instituto de Ciências

Biomédicas da Universidade de São Pauta (Erdman et aJ., 1996).

Essas amostras foram obtidas de acordo com as exigências de bioéticas pertinentes ao

estudo. O diagnóstico laboratorial havia sido baseado na detecção de anticorpos lgM e lgG para

o parvovírus B19 (método de ELISA) e método de captura e detecção direta do DNA viral

(técnica da PCR -Reação em Cadeia pela Polimerase) (Vicari et al., 2002).

4.1.1 Obtenção dos fragmentos de DNA codificadores das proteínas VPI e VP2

do vírus B19

Neste trabalho, coram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores Pvl , Pv2 e Pv

(Tabela 4, Materiais e Métodos), especialmente desenhados para garantir o sucesso das

etapas seguintes de clonagem (Figuras 9 e lO)

Os a/mp//co/zs resultantes de cada PCR coram submetidos a uma corrida eletroÊorética

em gel de agarose 0,7% (Figura 1 1), e os fragmentos de DNA correspondentes a cada um dos

genes foram eluídos deste gel (Figura 12)
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Figura 9 - Esquema de construção do plasmídio pGEM-TEasy-VPI, a partir do DNA total do vírus B 1 9
(Durigon et al., 1993; Erdman, 1 996).
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Figura 10 - Esquema de construção do plasmídio pGEM-TEasy-VP2, a partir do DNA total do vírus
B19 (Durigon et al., 1993; Erdman, 1 996).
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4.1 .2 Clonagem dos üaginentos de DNAs VPI e VP2 em pGEM-TEasy

Fragmentos de DNA codificadores das proteínas VPI e VP2 foram clonados no vetar

pGEM-TEasy. Para tanto, os fragmentos de DNA foram empregado em misturas de ligação

com pGEM-TEasy (Figura 9 e 10) que foram empregadas na transformação genética de E.

co// DH5a. Foram obtidas mais de 100 colónias de bactérias .E. co/l AmpK, de cada uma das

misturas de ligação, Plasmídios isolados de 50 clones selecionados ao acaso foram analisados,

empregado-se digestão com as enzimas de restrição Nb/7 e .Ecoa/ e análise em gel de agarose

submetido à eletroforese: 28 clones apresentaram resultado positivo para o inserto VPI

(õagmentos de DNA: de 3,015 pb (vetar pGEM-TEasy) e 2,345 pb (inserto VPI»; e 25
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clones apresentaram resultados positivos para o inserto VP2 (fragmento de DNA: 3,015 pb

(vetor pGEM-TEasy) e 1,665 pb (inserto VP2», (Figura 13 A e B) (Tabela 5). Os novos

plasmódios recombinantes, foram denominados pGEM-TEasy-VPI e pGEM-TEasy-VP2.

4,BT2

Figura 13

- vetar digerido com EcoRI e .Azo/l;

4.2 Clonagem dos fragmentos de DNA codificadores de VPI e VP2 no vetor

de expressão e excreção de Plc#ia .pas/íris pPIC9K

Visando obter-se a expressão e excreção das proteínas VPI e VP2 em P. pas/orfã,

escolheu-se, como vetor de clonagem o plasmídio pPIC9K (/?7S4, G418a). Este vetar permite

a seleção dos transformantes de levedura por complementação gênica e por resistência a

geneticina G418.
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As estratégicas adotadas nas construções dos vetores estão demonstradas nas Figuras

14 e 15

4.2.1 Extração Eluição dos fragmentos VPI e VP2 dos plasmódios pGEM-

TEasy-VPI e pGEM-TEasy-VP2

Para a obtenção dos insertos que seriam empregados na construção do vetar de

transformação P. pas/íris, os fragmentos de DNA contendo os genes 'VPI e VP2 foram

extraídos dos plasmídios recombinantes pGEM-TEasy-VPI e pGEM-TEasy-VP2. Para tanto,

estes plasmódios foram digeridos com as enzimas de restrição .Nb/l e EcoRI, os fragmentos de

DNA VPI e VP2 foram fluidos do gel de agarose

4.2.2 Clonagem dos fragmentos de DNA codiütcadores de VPI e VP2 em

pPIC9K

Para construção dos vetores de transformação genética em P. pas/orla, foram

elaboradas as misturas de ligação do vetor pPIC9K, previamente digerido com as enzimas de

restrição EcoRI e 7Vo/l, com os insertos VPI e VP2 obtidos conforme descrito acima

(proporção 1/5 das moléculas) .

Foram obtidas mais de 100 colónias de transformantes E. co/f DH5a AmpK, com cada

uma das misturas de ligação. Dentre os plasmódios isolados destas colónias que foram

analisados, 10 apresentaram resultado positivo para o inserto VPI, e 14 para inserto VP2

(Tabela 6). Os perfis de migração em gel de agarose dos plasmidios recombinantes clivados

com as enzimas de restrição EcoRI e ,NÓ/l estão apresentados na Figura 16.

Os novos plasmódios recombinantes construídos, foram denominados de pPIC9K-VP l

e pPIC9K-VP2 (Figuras 14 e 15).
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Figura 14 - Esquema de construção do plasmídio pPIC9K-VPI
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Figura 15 Esquema de construção do plasmídio pPIC9K-VP2
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Figura 16 - Gel de agarose 0,7% submetido a eletroforese : 1 -- PM= marcador molecular DNA
' Ladder I'kb, Fermentas (0,25 pg); 2- pPIC9K-VPl; 3- pPIC9K-VP2 digeridos com as

enzimas de restrição EcoRI e .Nbrl

Tabela 6 - Número de colónias de transfomtantes E. co/i DH5cl AmpK obtidas com os plasmódios
construídos neste trabalho.

Plasmídio
recombinante

pGEM-TEasy-VPI

N' de Colónias Amp'
Obtidas Analisadas

>100 50

com inserto

(o%o)

28

pGEM-TEasy-VP2 >100

>ioo

>100

50

90

100

25

pPIC9K-WI 10

14pPIC9K-W2
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4.3 Sequenciamento genes VPI e VP2 clonados nos plasmídios pPIC9K-VPI

e pPIC9K-VP2

Foram realizados os sequenciamentos dos fragmentos de DNA codificadores das

proteínas VPI e VP2 do vírus B19, que haviam sido inseridos no final da transformação de P'.

pas/orla pPIC9k-VPI e pPIC9k-VP2.

Foram utilizados nestes sequenciamentos os "primers" reversos (Pr (pPIC9k-VPI) e

P19r (pPIC9k-VP2) (Tabela 4, Materiais e Métodos), que se andavam internamente no início

de cada uma das ORFs de leitura dos âagmentos VPI e VP2; e o "primor Forward" Ps (o

mesmo para ambos, que anda dentro do MFa) (Figura 5 e Tabela 4), desenhados

exclusivamente, para ampliõcar estas regiões.

A análise do sequenciamento mostrou que as sequências dos genes que codificam as

proteínas VPI e VP2 do B19 apresentavam quadro carreto de leitura, incluindo a
reconstituição de sítio do restrição .lçc'o RI, que havia sido inserido como cauda nos "primers

üorward Pvl e Pv2 (Anexo l e 2)

Os cromatogramas dos sequenciamentos parciais e o quadro demonstrativo da

seqiiência de aminoácidos demonstrando a inserção destes genes em fase correta de leitura

nestes plasmídios estão demonstrados nas Figuras 17 e 18. Nestas figuras estão destacadas as

regiões de início dos genes codificadores das proteínas VPI e VP2, bem como a posição dos

"primers " Pvl e Pv2
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40

T T G C T G C T AA A G 50 60A A G A A G G G G T A T CTCTCG W 8C
A G A A A A G A G AGGCTG

110n n IH
G A A G C T T AC G T AG T 6 A G T A A A A A A A G TGGCAAA A T T C

GCT GCT AAA GAA GAA GGG GTA
Ala Ala Lys Glu Glu Gly Val

TCT CTC
Ser Leu

GAG AAA
Arg Lys
'rimar Pvl

ÃTG AGT
Met Val

AGA GAG GCT GAA GCT TAC GTA
Arg Gju Ala Glu Ala Tyr Val

F'pn Q T

GAA TTC
Glu Phe

AAA AAA AGT GGC AAA TGG TGG GAÀ AGT GAT GAT
Lys Lys Val Gly Lys Trp Trp Glu Val Asp Asp

Figura 17 - Esferograma do sequenciamento do gene VPI clonado no plasmídio pPIC9K-VPI, com
a região de inserção do "primor" Pvl e o sítio de restrição .Eco RI, juntamente com o
quadro da fase corneta de leitura.
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50
T T G C T C C T A A A GAA GAA G GG GTATC T C T CC

80 90A G A A A A G A GA GGCT

C T G T G C A

GCT GCT
Ala Ala

GAA GAA GGG GTA TCT CTC
Lys Glu Glu Gly Val Ser Leu

GAG AAA
Glu Lys

Primor Pv2
ATG ACT
Met Ttlr

AGA GAG
Arg Glu

GCT GAA GCT TAC GTA 'GAA TTC'
Ala Glu Ala Tyr Val Glu Phe

Tyr Val Asn Ser Gly Glu Ala
iaC ACT GGT GCA
ser Thr Gly Ala

Figura 18 - Esferograma do sequenciamento do gene VP2 clonado no plasmídio pPIC9K-VP2, com
a região de inserção do "primer" Pv2 e o sito de inserção Eco R], juntamente com o
quadro corneto da fase deleitura.
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4.4 Análise das proteínas recombinantes VPI e VP2 que seriam produzidas

pelos clones .l). .pas/aras recombinantes

As seqtlências codificadores dos genes VPI e VP2 clonados em pPIC9K-VPI e

pPIC9K-VP2, foram analisadas pelo programa "SeqManTU 4,05 DNA Star," sendo gerado

"contigs" destes genes. Este procedimento resultou em diversas seqüências consensos para

cada um dos õagmentos de DNA, de acordo com os "primers '' que foram utilizados. Quando

estas sequências foram montadas, resultaram em dois consensos (VPI e VP2), que foram

alinhados, utilizando o programa "MegAlign TM expert sequente analysis soaware", com as

sequências padrão de VPI e VP2 do vírus B19, que havia sido utilizada como parâmetro para

desenho dos "primers" (Shade et al. 1986, GenBanK com o número de acesso M13178 ). As

sequências completas de VPI e VP2 clonados em pPIC9K-VPI e pPIC9K-VP2 encontram-se

apresentados nos Anexos A e B.

A partir das sequências de DNA codificadoras de VP] e VP2 clonados em pPIC9K-

VPI e pPIC9K-VP2, neste trabalho, foi deita a tradução eletrõnica. O alinhamento das

seqüências de aminoácidos que codificam as proteínas recombinantes VPI e VP2 com a

sequência equivalente do GenBank, levou a identificação de mudanças que estão apresentadas

na Tabela 7. Os resultados destes alinhamentos estão esquematizados nas Figuras (19 e 20),

os aminoácidos em que foram identificados mudanças estão delimitados em vermelho.

Tabela 7 Posição dos aminoácidos no sequenciamento de VP l e VP2, que apresentaram mudanças
no alinhamento com a sequência padrão do vírus B 19 GenBank (Shade et a]., 1986)

Proteína
Aminoácido

Padrão/Substituído Posição

WI
WI
VP2

VP2

VP2

Serena (S) / Prolina P
Serena (S) / Treonina (T)

Serena (S) / Prolina (P)

Serena (S) / Treonina (T)

Serena (S) / Glicina (G)

247
456

20

229

428
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nsiKsçi(títnsonKrAiuwQQFVEFVEiÇVTÇTULZLiQiL}OHiWiSLOmPLEWPSSLTULVÀPilamLiWSPOLVSim
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rQSnçQLSOHPnALSSSSSiiAEPKCEWÀVLSSEntiKPCQVSVQLPC:riíVVÇPOinLQAOPPQSÀVOSÀAKiinrPVSQt

90 100 110 120 130 140 150 160
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Recünbinante VFI FQSnçQLSDaPnKLSSSSSnAEPnCZlíAVI.SSZDtía(PCQVSVQLPCTliVVCPCiiELQÀOPPQSÀVOSÀÀRiinrXVSUL 47B

ARL GINPl?'lllW'lVADEE L L!<HllaETGFQAQVVIOYFTLRGAAAPVLkHFQ GS L PEVPAYNASElCYP SlnSVHSÀEÀSTGA

1.:inícioóevPZ 17ü lüo i9ü zoo zi0 220 .Bi3ü 24ü

Seq. Gel)Baia VPI AKLGINPYTllU'lVÀDEELLleHllaIETGFQAQVVIOYI'j'l.KGÀÀAPVÀHFÜGSLPEVPÀl?NASEKTPSlrrSVlíSÀEÀSTGÀ 718
Recünbinante VPI AKLGINPYTllll'lVADEELLlalllaIETGFQAQVVIEnYFTLKGAAÀPVÀHFQGSLPEVPAYNÀ$EKYPSlrl'SVNSÀEASTGA 718

SEGATFSÀH FLIPYDP PAÀSS 'CTISPIH

250 260

rsEGÀ'

Seq. GezIBallk VPI
Recolübinante VPI

!FLIPYDP AASSCIWASGlajJWCTISP
FLIPYD FW 958SPS

ÀLNL FFS P LE FQHL IE]NGS IÀPDÀLTVTI SE IÀ1710VTDlaGGGVQVID STTGRL CHLVDIEYl<YPWL GQ GQDTLAPE

330 340 350 360 370 380 390 400

Seq. GenBa=ü vpl ALWLrrSPLETQnLIEtíVCSiXPt)ÀL'lVrlSEIÀVKOV'lnKrçççvQlr'lX)STTçnLCatVníiZVKVPYVLÇQÇQDTLÀPE 1198
Reconbinante VPI ALNLFFSPLEFQHLIENVGSIÀPDALTVTISE].AVIA)VIDKI'GGGVQVTDSTTGRLClILVDlIE'5rKYPYVLGQGQDTLAPE 1198

LPiiívVPPPQVÀ' !GISGD STQtLÇTCCT. PVPPENLE GC

Seq. GenBax)k VPI
Reconbínante VPI

SFQLLGTGGT.LPllíVYFPPQYÀYLTVGD\rlnQGISGD
tPiwvvrPPQYAvt STQLLGTGGtGISGDSIWLASEE

PVPPEHLEGCSQHFYEIW 1438
PVPPxwLzccsQurvzlm 1438

HPLYGSRLGVPDTLGGDPKFRSLTIEDHhlQPQWFHPGPL\WSVSllEGD5SlmBABIULTGLSTBTSQll'lRISLRPGPV

490 500 510 520 530 540 550 560

Seq. GenBanR VPI HPLYGSRLGVPDTLGGDPKFRSLlliEDHÀIQPQNFHPGPLVNSVSll<EGDSSlITGAGKÀLTGLST6TSQN'lRISLRPCPV 1678
Recanbinante VPI Upi.YCSnLÇVPDTLCCnPKrnSLllIEDnÀiQPQiílnPCPLVWSVSTla:CDSSiiTÇÀCKÀI.TOtSTÇTSQNTKiSLnPÜPV 167$

s Q PYiRiuDTDI(Y\nGiNAI SHGQTTYGNÀEDiaYQ Q GVGRFP]Eia Q LKQ L Q GLill©rrYFPNKGTQ QYTD Q iERP L]WGS

570 580 590 600 610 620 630 640

Seq. GenBallk VPI SQPViKalOTnKVVTCinÀISnCQTTVCnÀEnlUVQQÇVCRFPliEiaQLKQLQÜLlülUriVFPiiKCTQQVTnQIERPLlrVCS 191B
Recoubinante VPI SQPYIEllJDTDKlíVTGINAISHGQTTYGHAEDKEYQQGVGRFPNElaIQLKQLQGLlllEI'lYFPlaKGTQQYIDQIERPLllVGS 1918

l

.iiYESaLWSKiPNLDDSFiaQFÀALGBUGLHQPPPQiFLKiLPQ5GPiGGiKSHGiTTLVQYAVB: 'FK

720

'FR 21S8
'FK 2158

650 660 670 680 690 700 710

Seq. GenBank VPI lrtíllRRÀLHYESQLWSKIPNLDDSF'KI'QFAALGGWGLHQPPPQIFLKILPQSGPIGGIKSllCITTLVQYÀVGll
Reconbinante VPI VUllRRÀLHlíESQLWSKIPNLDDSF'KI'QFAALGGUGLHQPPPQIFLKILPQSGPICGIKSHGITTLVQYAVGll

LÇPRIUTGRlmPQPGVYPPHAAGHLPIVLYDPTATDÀKülEnHGYEKFEELUTAKSR:PHPL

730 740 750 760 770

Seq. GenEank VPI LGPRl<ÀTGRWWPQPGVYPPliAAGHI.PYVLYDPTÀ'lDAKQlamHGYEKPEELUTÀlCSRVHPL

Reconbinante VPI LGPRlÇÀTGRlmPQPGV'YPPliAÀGHLPWLYDPTAIDÀKQIEiRHGlrEKPEELmlAKSRVHPL

2344
2344

Figura 19 --Análise da sequência da proteína recombinante VPI que será produzida pelo clone
GSI 15/pPIC9K-VPI (781aa) e alinhamento com a seqüência de VPI do vírus B19
(Ref. M13 178, Shade et al., 1986) do GenBank.
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FLIPYD PAASSCHHÀS SPI

80

:iii 23õ pbPÀASSCIWAS
5PI 238PAASSClmAS

Seq. GenBaiü VP2
Reconbinante VP2

lnS\WSÀEASTGAGGGG

;AGGGG

'SEGATFSÀW FLIFYD
FLIPID

HGYSTPlmYLDFNALWLFTSPLEFQHLIE]NGSIÀPDALTVTISEIAV!©VTDlaGGGVQVTDS'lTGRLCHLVDIEYIWP

90 100 110 120 130 140 150 160

Seq. GenBank VP2 HGYSTPURYLDF]üÀLWLFFSPLEFQHLIE]HGSIÀPDALTVTISEIÀVIOVTDI(TGGGVQVTDSTTGRLCHLVDlIE'flHP 478
Recoabinante VP2 HGYSTPbiRYLDFllALlíLFFSPLEFQHLIEllYGSIÀPDALTVTISEIXVlnVTDKTGGGVQVTDSTTGRLClILVDlIE'!KfP 47B

YVLGQGQDTLÀP] PQYAYLTVGDVlmQGISGD

Seq. GenBallk VP2
Reconbinante VP2

WLGQ PIWWFPPQl?LbYLTVGDVlnQGIS6D SFQLL
VVLÇQÇQPTLAPZLPitíVVTPPQYAVL' STQLLCTGÇT=s.

HLEGCSQHFYEHVWPLYGSRLGVPDTLGGDPKFRSL'rlEDHÀIQPQHFHPGPLXmSVSllaGDSSNTGÀGIULTGLSTGT

250 260 270 280 290 300 310 320

Seq. Gezüank VP2 ]íLEGCSQHI'YEllYNPLYGSRLGVPDTLGGDPKFRSL'llH:DHAIQPQHFHFGPLVNSVSTlaGDSSlfTGÀGlÇALTGLSTGT 958
Recoubinante VP2 ]íLEGCSaHFYEmPLYGSRLGVPDTLBGDPKFRSL'llIEDHklQPQEFHPBPLlrNSVSTlaGDSSlíTGABKÀLTCLSTGT 9s8

SQN']R]SLRPGPVSQP]11a]]m'm](TVTG]NA]SHGQTTYGNÀED]ETQQGVGRFP]E]EQLKQLQGL]]]]]T]TFP]KGTQQ

330 340 350 360 370 380 390 400

Seq. GenBazü VPZ SQ]]']R]SLRPGPVSQPYHHUD']DKVVTG]NÊ.]SHGaTTYGNÀED]tEYQaGVGRFP]IE]tEE]LKQLQGLlllHTI'VFPM(GTQQ llgB
Reconbinante VP2 SQ[[']R]SLRPGPVSQPY]]]R]DT])KTVTG]NA]SHGQTTYGHÀEDKEYQí]GVGRFP]IE]<EQLKQL]]GL]11U11'TFPNKGTQQ liga

YTDQIERPL]WGS\m iDSFIHQFÀI.LG6UGLHÜPPPQIFLKll.PQSGPIGGIK5HGITTLVQ

41D

lrlDQIERP
YTDQIERFLIWG

Seq. GenBaiü VP2
Reconbinante VP2

iDSFIHQFÀÀ].GGWGLHQPFPQIF].l(ll,PQSG :GITTLVQ 1438
PHLDDSFKrQ LHQPPPQIFLKILPaSGPIGGIKSHGITTLVQ 1438

YÀVBllrl'\r'llnFXLGPRlaTGRlmPQPGVYPPEiAAGHLPINLlnPTATDÀKt :KPEELWTÀRSRVHPL

Seq. GenBank VP2 YÀVGllll'VTlnFRLGPRlüTGRIWPQPGVYPPHAAGHLPWLWPTATDAKQllEiRHGlíEKPEELWTAKSRVHPL
Recanbinante VP2 YÀVGllFI'VTlrrFRLGPRlüTGRlalíPQPGVYPPHAAGHLPINLlíDPTÀTDÀKQIDÍRHÇYERPEELlITÀRSRVHPL

1663
1663

Figura 20 - Análise da seqüência da proteína recombinante VP2 que será produzida pelo clone
GSl15/pPIC9K-VP2 (654aa) e alinhamento com a seqüência de VP2 do vírus B19
(Ref. M13 178, Shade et al., 1986) do GenBank.
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4.5 Obtenção dos clones recombinantes de P. ,pas/íris produtores de VPI e

4.5.1 Transformação da levedura P. pas/íris com os vetores pPIC9K-VPI e

pPIC9K-W2

Os plasmídios recombinantes pPICK-VPI e pPIC9K-VP2 foram linearizados com a

enzima de restrição Sa/ l. Os fragmentos de DNA lineares foram empregados na

transfomiação genética da linhagem P. pas/orla GSI 15. As transformações coram realizadas

por eletroporação. Os trans6ormantes foram selecionados, por complementação gênica, em

meio mínimo sem histidina, pelo 6enótipo J71s' (Figura 21). Na Tabela 8, são apresentados os

valores das eficiências de transformação obtidos para os vetores pPIC9K-VPI, pPIC9K-VP2

e pPIC9K.

4.5.2 Seleção dos clones recombinantes resistentes a altas concentrações de

geneticina

Para a seleção dos clones portadores de um grande número de inserções dos vetores

recombinantes, que, possivelmente, seriam ótimos produtores de VPI e VP2 reçombinantes;

os transformantes foram analisados quanto à resistência a diferentes concentrações do

antibiótico geneticina (G41 8R) (Figuras 2 1 e 22).

Dentre as colónias de levedura P. pas/orfã GSI 15 transformadas com pPIC9K-VPI e

pPIC9K-VP2 obtidas, foram identificadas as que eram capazes de crescer em meio YPD

sólido contendo geneticina G418R em concentrações que variavam de 0,5 a 4 mg/ml. Foi,

também, empregado neste procedimento um clone trans6ormante com o vetor vazio,

denominado GSI 15/pPIC9K (controle negativo) (Figura 22). Este procedimento permitiu a

seleção dos clones recombinantes que apresentavam melhor crescimento em meio sólido YPD

+ 4mg/ml da droga Geneticina.
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Sa/l Sa/l

pPIC9KNPI pPICgK-VP2

Transformação da linhagem
GSl15 da levedura -P. .pas/íris

(eletroporação)

Integração

Seleção dos transíormantes
+His

Selecto dos clones recombinantes
crescimento em difererÉes concerürações de G41 B

n .fi mgl'ml 2 t"')$-'ml 4 r'lgünl

Figura 21 - Representação esquemática dos passos experimentais realizados para.a obtenção.dos
clones recombinantes de P. pasroHs expressando e decretando as proteínas VP l e VP2
recombinantes.
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Tabela 8 - Eficiência de transformação, por eletroporação, de P. pas/íris GS 1 1 5 com os vetores
pPIC9K-VPI, pPIC9K-VP2 e pPIC9K.

Vetar Concentração de
plasmídio (pg)

N' total de
transformantes obtidos

Eficiência de transformação
(transformantes / Fg de

DNA plasmidial)

l \

l0,9

9

9

pPIC9K-VPI
pPIC9K-VP2

PIC9K

10

8

10

24
13

109

GSI 1 5NPI GSI 1 5NP2

Geneticina
G418

(0,5 mg/ml)

Geneticina
G418

(4 mg/ml)

Figura 22 Clones da levedura P. pas/orfã recombinantes GS115/pPIC9K-VPI (A e C); e
GSI 15/pPIC9K-VP2 (B e D). Os cultivos foram realizados em meio sólido YPD +
geneticina G4 1 8, nas concentrações de 0,5 mg/ml (A e B) e 4 mg/ml (C e D).
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O crescimento de todos os clones recombinantes pré-selecionados foi analisado em

meio líquido YPD + geneticina (4 mg/ml).

Estas estratégicas permitiram a seleção dos melhores clones recombinantes, que

apresentavam ótimo crescimento em elevadas concentrações de geneticina. Esta característica

foi tomada como indicativo de que estes clones eram portadores das múltiplas inserções

cromossomais desejadas(Tabela 9).

Tabela 9 Clones recombinantes resultantes da linhagem /'. pas/orfã GSl15/pPIC9K-VP l
GSl15/pPIC9K-VP2 e GS 1 15/pPIC9K (controle negativo), resistente a 4mg/ml de
geneticina, selecionados para os ensaios de produção de VP l e VP2 recombinantes.

Clones recombinantes

GS 1 15/pPIC9KGS 1 15/pPIC9K-VPI il

GSI 15/pPIC9K-VPI iõ

GS 1 1 5/pPIC9K-VP l i9

GS 1 15/pPIC9K-VPl20

GS 1 15/pPIC9K-VP22

GSI 15/pPIC9K-VP2s

GSI 15/pPIC9K-VP2io

4.5.3 Seleção dos clones recolnbinantes ótimos produtores de VPI e VP2

Para a obtenção das proteínas recombinantes VPI e VP2 produzidas pelos clones

recombinantes P. pas/orla, primeiramente coram realizados cultivos em frascos erlenmeyers

agitados "Shaker" (Mat. Métodos item 3. 17 ).

Na Figura 23 é apresentada a alta densidade celular obtida por este procedimento,

juntamente com a D.O. alcançada pelos clones recombinantes GSl15/pPIC9K-VPli3;

GS[15/pP[C9K-VP] i9; GS]15/pP]C9K-VP2os; GS]15/pP]C9K-VP2to e GS]15/pP]C9K

(controle)
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P' r

Absorb anciã

2 ] Jl

Figura 23 - Frascos erlenmeyers contendo culturas de P. pas/íris GS 1 1 5 recombinantes crescidas em
meio MD glicero1 (34 horas) e subseqüente indução de proteína recombinante com
metano1 (96 horas), submetidos a agitação em "shaker", a 30 'C: l e 2) GSI 1 5/pPIC9K-
VPI clones 13 e 19 respectivamente; 3 e 4) GSl15/pPIC9K-VP2 clones 5 e lO
respectivamente; 5) GS 1 1 5/pPIC9K.

A análise das proteínas VPI e VP2 recombinantes expressas pelos clones

selecionados, foi realizada em gel de SDS-PANE (Mat. Métodos, item 3.25). Para tanto, o

extraío bruto dos sobrenadantes das culturas foram concentrados e submetidos à análise em

gel de poliacrilamida desnaturante (Figura 24). Os clones pPIC9K-VPlis (coluna 1), pPIC9K-

VPlo (coluna 3), pPIC9K-VP2s (coluna 6) e pPIC9K-VP2io (coluna 7) expressam

quantidades signiHlcativas das proteínas recombinantes correspondentes às bandas esperadas

para VPI (84 kDa) e VP2 (58 kDA), respectivamente. O controle negativo, clone

GSI 1 5/pPIC9K (coluna 8) não expressa proteínas com estas propriedades.

88



.ÇRgwáüz6.f

VPl13

kDa PM l
VPI.ç VPln
2 3

VPIZO VP2oZ
4 S

vP2os vP210 GSI't5
6 7 8

kDa

220:;: gÍgf;#
160- ##i#W'W

::Q$;18i;:$=;;,;r

Figura 24 Gel de SDS-poliacrilamida 12,5 %, após corrida eletroforética e coloração com
Coomassie Blue R250 ". Os clones recombinantes foram cultivados em frascos

agitados em "shaker" contendo meio YPG (34 horas) e indução por metanol, por 96
horas. O extmto bruto do sobrenadante foi concentrado, utilizando-se o "kit
concentrador "MILLIPORE" "UltraüeeR.15 Centrifiigal Filter Devise Biomax 30K"
PM: marcador do peso mo]ecu]ar de proteína (kDa), ]nvitrogen (0,5 Fg): l)
GSl15/pPIC9K-VPlt3; 2) GSl15/pPIC9K-VPllõ; 3) GSl15/pPIC9K-VPl19; 4)
GSl15/pPIC9K-VPl20; 5) GSl15/pPIC9K-VP202; 6) GSl15/pPIC9K-VP2os;
7)GSI 15/pPIC9K-VP2io; 8) GS 1 15/pPIC9K (controle negativo).

Estas análises permitiram a seleção dos clones recombinantes GSI 15/pPIC9K-VPI i3 e

GS[15/pP[C9K-VP]tp; e, GS]]5/pP]C9K-VP2os e GS]15/pP]C9K-VP2io, para as etapas

subsequentes de produção das proteínas recombinantes VPI e VP2, respectivamente
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4.5.4 Curva de crescimento dos clones selecionados

Os clones recombinantes selecionados foram avaliados quanto ao crescimento em meio YPG

mediante a obtenção da curva de crescimento por 12 horas. (Figura 25).

- r-- GSI 15/pPIC9k-VP2s
e GSl15/pPIC9
A GSI
v GSI
+ GSI

0 2 4 6 8

Tempo (horas)

10 12

Figura 25 - Curva de crescimento dos clones recombinantes da linhagem P. pasroHs GS 1 15 obtidas
com os plasmódios pPIC9K-VPI, pPIC9K-VP2 e linhagem original GSI 15. Os cultivos
foram realizados em meio líquido YPG, em bascos erlenmeyers com haletas, com
geração, a 30 ' C

Este procedimento permitiu a constatação de que os clones recombinantes produtores

de VP] recombinante (GSl15/pPIC9K-VPlis e GSl15/pPIC9K-VPli9) e os clones

selecionados que expressam VP2 recombinante (GSl15/pPIC9K-VP2os e GSl15/pPIC9K-

VP2io) cresceram tão bem quanto a linhagem original GSI 15, quando cultivados nas mesmas

condições
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4.6 Produção das proteínas recombinantes VPI e VP2 em biorreator de 4

litros

4.6.1 Cultivo em biorreator de 4 litros

Os resultados apresentados na análise do SDS-PAGE permitiram selecionar os clones

recombinantes de P. pas/íris GSl15/pPIC9K-VPli3, GSl15/pPIC9K-VPlt9, e
GSl15/pPIC9K-VP2io capazes de expressar e excretar as proteínas recombinantes VPI e

VP2, para a expressão em biorreator.

O crescimento dos clones recombinantes realizados em biorreator de 4 litros, foram

monitorados por 28 horas. A cada 2 horas foi medida a Ab600(Figura 26). Esse intervalo de

tempo corresponde a fase inicial de crescimento com 4% de glicero1 (24 horas), seguida da

etapa de alimentação por 4 horas com 40% de glicerol. Após essa etapa iniciou-se a fase de

alimentação com metanol a 100%.(Material e Métodos, item 3.21).

Os valores de concentração celular, biomassa e massa seca das culturas dos clones

recombinantes de P. pastoris estão apresentados na Tabela lO.

Na Figura 27 é demonstrada a alta densidade celular obtida no Hmal do cultivo

femientação do clone recombinante GSI 1 5/pPIC9K-VPI i3.
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GSl15/pPIC9KVP2..
GSl15/pPIC9KVPI..
GSl15/pPIC9KVPI.o

A.

e

E
C

0n

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Tempo (horas)

Figura 26 - Curva de crescimento dos clones recombinantes, GSI 1 5/pPIC9K-VPI i3, GSI 1 5/pPIC9K-
VPli9, e GSI 1 5/pPIC9K-VP2lo em meio de cultura FM22, no biorreator de 4 litros, com
35% de aeração e temperatura a 30 'C, pH 5,5 monitorado por 28 horas.

Figura 27 Cultura crescida em biorreator de 4 L, do clone recombinante de P. pas/orfã
GSI 15/pPIC9K-VPI i3, em meio FM22, com 35% de aeração e temperatura a 30 'C,
pH 5,5 após 126 horas.
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Tabela 10 - Dados da massa úmida e biomassa das culturas dos clones recombinantes de P. pas/orfã
obtidos em biorreator de 4 litros.

4.6.2 Análise da morfologia das células do clone recombinante GSI 15/pPIC9K-

VPI i3, antes e depois da indução por metanol

A Figura 28 apresenta duas fotomicrografías do crescimento celular do clone

recombinante pPIC9K-VPlt3 isolado do biorreator durante a fase de cultivo após 24 horas de

crescimento em meio YPG (contendo glicerol como fonte de carbono) (A), e após 96 horas de

indução de expressão da proteína heteróloga em meio de YPM(contendo metanol com

principal fonte de carbono)(B).

Pode-se observar que durante o cultivo em YPG(A), a maioria das células apresentam

brotamento, por se encontrarem em fase exponencial de crescimento; enquanto que em YPM

(B), o brotamento está presente, relativamente, em menor porcentagem das células. Todavia,

durante todo o processo não se observa evidências de que as células estejam submetidas a

uma condição de estresse
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Clone recombinante Biomassa Volume de biomassa na cultura

  (g de peso amido/L) (9 )
GS 1 15/pPIC9K-VPI i3 240 36

GS 1 1 5/pPIC9K-VPI i9 228 32

GSI 15/pPIC9K-VP2to 236 35
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Figura 28 - Células do clone recombinante GSI 15/pPIC9K-VPI i3 isoladas de cultura em biorreator
de 4 litros (microscopia óptica com aumento de 1000X): A) crescimento em meio YPG,
após 36 horas de cultivo, a 30 'C; B) após 96 horas de indução com metanol.

4.7 Análise dos Antígenos VPI e VP2

As atividades biológicas dos antígenos recombinantes VPI e VP2 foram analisadas
empregando-se as técnicas imunológicas; ELISA, Dot-Blot e Westem Blot.

4.7.1 Frente anticorpo anta-B19, por "Dot-Blot'

Após a obtenção dos antígenos recombinantes VPI e VP2, proveniente dos clones P.

pasto/"ix recombinantes GSI 15/pPTC9K-VPI i3 e GSI 15/pPIC9K-VP2io, estes foram testados

dente ao soro comprovadamente positivo para o vírus B19 e soro normal(controle negativo),

ambos provenientes do Laboratório de Virologia Clínica Molecular do Instituto de Ciências

Biomédicas da Universidade de São Paulo, empregada a técnica "Dot-Blot", na membrana de

nitrocelulose foram incorporados 20,0 pg/ml do antígeno VPI e 15,0 Fg/ml de VP2, ambos

parcialmente purificados (Mat. Métodos item 3.22.).

Na Figura 29 podem ser observados o sucesso dos dois antígenos recombinantes

construídos neste trabalho, VPI e também VP2, em detectar o soro de pessoas infectadas com

o vírus BI 9.

9
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\.rPI \rP2 \rPI \T2
Controles negativos

Figura 29 - Análise dos antígenos VP] e VP2 pela reação de "Dot-Blot" dente ao soro positivo para
vírus B 19, como controle negativo foi usado soro normal.

4.7.2 Frente ao anticorpo anta-B19, por ensaio imunoenzimático ELISA

Os antígenos recombinantes VPI e VP2, produzidos pelos clones P. pastoris

recombinantes foram avaliados, por ELISA contra soro humano comprovadamente positivo

para o vírus B19, para detecção de anticorpos contra vírus B19. Como controle negativo foi

usado soro de pessoa nomial não infectada. As reações de ELISA foram Feitas em placas com

96 poços, sensibilizadas com o sobrenadante VPI (20,0 pg/ml ) e VP2 (15,0 pg/ml). Os

resultados apresentados nas Figuras 30 a 33 demonstram que as reações foram positivas

quando comparadas com o soro controle.
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--a--- Soro BI 9 positivo
+ Soro normal

E
C

-q'

cu
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1/25 1/50 1/100 1/200 1/400 1/800

Diluição do soro anti-B19

Figura 30 Análise do antígeno VPI (20 Fg/ml) sobrenadante da cultura GSI 15/pPIC9K-VPI i3,
frente ao soro positivo para vírus B 1 9 e frente ao soro normal.
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Figura 31 Análise do antígeno VPI (25 pg/ml) semi-purificado, dente ao soro.positivo para o
vírus B19 e soro normal.
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Figura 32 Análise do antígeno VP2 ( 1 5 pg/ml) sobrenadante da cultura GSI 15/pPIC9K-VP2io,
dente ao soro positivo para vírus B ] 9 e frente ao soro normal.
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Figura 33 Análise do antígeno VP2 (10 pg/ml) semi-purificado, frente ao soro positivo para o
vírus B19 e frente ao soro normal.
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Os ensaios de ELISA para titulação de anticorpos dente aos antígenos recombinantes

VPI e VP2 evidenciaram que o antígeno recombinante VP2 apresenta maior valor de título,

quando comparado com o antígeno recombinante VPI (Figura 34). Quando os valores dos

títulos de anticorpos obtidos frente aos dois antígenos foram submetidos, a razão entre o valor

positivo do título e o obtido no controle (soro normal), foi observado uma inversão nesses

resultados(Figura 35). Esses dados sugerem que o título obtido frente o antígeno

recombinante VPI é mais expressivo que o determinado frente o antígeno recombinante VP2.

VPI ControleVPI VP2 ControleVP2

Antígenos

Figura 34 - Títulos de anticorpos frente aos antígenos recombinantes VP l e VP2, como controle soro
humano normal.
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Figura 35 - Razão entre os títulos de VPI recombinante/controle VPI, e VP2 recombinante/controle

VP2: 1 -- VPI e ll VP2.
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4.7.3 Frente anticorpo anta-B19, por ensaio do Immunoblotting

Os antígenos dos sobrenadantes foram utilizados em ensaios de SDS-PAGE. Foram

empregados aproximadamente por caneleta, 3,5 pg e 3,0 Fg dos recombinantes VPI e VP2,

respectivamente. Os resultados apresentaram a expressão de um âagmento protéico de

aproximadamente 84,0 kDa para o antígeno VPI e outro de 58 kDa correspondente ao VP2

(Figura 36).

99



.ÇRPszi/taco.s

banda VP2

l

VPI PM kDa
w ui. 200

2

VPl- 3
84kDa 4

vp2- 5
58 kDa

6

116.2
97,4

66,2

45,0

7

8
31,0

21,5
14,4

Figura 36 SDS-Poliacrilamida 10 %, submetido a corrida eletroforética e coloração com
'Coomassie Blue". Perfis das proteínas dos sobrenadantes dos cultivos dos clones

recombinantes produtores de VPI e VP2. Foram empregados 3,5Fg de VPI e 3,0Fg
de VP2: PM, marcador do peso molecular de proteína (kDa) "BTO-RAD" (2Fg); l,
antígeno VPl; 2 , antígeno VP2.

Para confirmar a sensibilidade dos antígenos recombinantes VPI e VP2 frente ao soro

humano comprovadamente positivo para o vírus B19, foi realizada uma corrida eletroforética

em SDS-PAGE. Após a separação das bandas protéicas, foi realizado a transferência para

membrana de nitrocelulose("Westem Blotting") e realizada a revelação pela adição do

conjugado anta-lgG fosfatase de humano. Os resultados observados na membrana

apresentaram bandas correspondentes aos esperados para os dois antígenos (Figura 37).
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Figura 37 "lmmunoblotting" dos antígenos recombinantes VPI e VP2 frente a anticorpos anti-
B19. 1- PM: miosina (200 kDa), P-galactosidade (116,25 kDa), fosforilase B (97,0
kDa), soro albumina bovina (66,2 kDa), ovoalbumina (45 kDa), anidrase carbónica
(3 1,0 kDa); inibidor de tripsina (21,5 kDa) e lisosima (14,4 kDa); 2 -- antígeno VPI
recombinante (84,0 kDa); 3 -- antígeno VP2 recombinante (58 kDa).

Para melhor interpretação dos resultados obtidos no SDS-PAGE foi realizada a

determinação do peso molecular relativo das proteínas visualizadas em eletroforese(Material

e Métodos, item 3.29) por interpolação (Figura 37). Estes dados conüimlam a reação

específica dos antigos recombinantes VPI e VP2 frente a amostra de soro positiva para o

vírus B19.
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5 DISCUSSÃO

As leveduras têm sido utilizadas ao longo dos anos como altemativa na expressão de

diversas proteínas. Linhagens recombinantes de S. cerevfsfae têm sido usadas por muito tempo

para a produção de valiosas proteínas heterólogas (Macbeth e Baús, 2007). Por serem

organismos unicelulares, as leveduras apresentam as mesmas facilidades de manipulação e

crescimento que as bactérias, porém com uma série de vantagens adicionais especialmente

para a produção de proteínas heterólogas de origem eucarionte e ainda têm a capacidade de

excreção eHlciente, facilitando a separação dos produtos recombinantes a partir meio de cultura

(Valenzuela et al., 1992)

Nas duas últimas décadas a levedura P. pas/orfã, emerge como um sistema altamente

popular para a expressão ou expressão e secreção de diversas proteínas recombinantes,

(Gurkan e E]]ar, 2005; Rahbarizadeh et a]., 2006, So]à et a]., 2007). A utilização do sistema

P. pas/orfã, composto do promotor -40X7, induzido por metanol, resulta na superexpressão das

proteínas recombinantes desejadas. E possível obter-se cerca de 10-100 vezes mais proteínas

recombinantes que a expressão no tradicional sistema Saca/zero/myce cerevlsfae(Burrowes et

al., 2005). Quando comparado com o sistema bacolovírus, obtem-se cerca de 10 vezes mais

proteína recombinante desejada (Craveiro et al., 2006).

Dentro desse contexto, o sistema /'. pax/orfã destaca-se, surgindo como uma

altemativa promissora para a expressão de proteínas heterólogas, num cenário económico em

que são exigidas maiores quantidades de produtos, em virtude da otimização dos processos

indústrias e da competividade desses produtos.

O presente trabalho teve como objetivo principal clonar e expressar na levedura P.

pas/orfã os genes codificadores das proteínas estruturais virais do vírus B19, VPI e VP2,

obtendo-se, como produto desse processo, antígenos que fossem capazes de detectar a presença

de anticorpos em amostras clínicas de pacientes positivos para vírus B19, empregando-se

reações imunoenzimáticas.

Na construção dos "primers" Pvl, Pv2 e Pr foram delineados parâmetros que

permitiram a amplificação por PCR, total dos genes codificadores das proteínas VPI e VP2

do vírus B19, a partir de soro de paciente com diagnóstico clínico para o vírus B19. Nesta

etapa, foi dada atenção para a inserção de caudas com sítios de enzimas de restrição, em

ambas as extremidades, adequadas para que o produto amplificado ("amplicon") fosse
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perfeitamente adaptado para inserção no vetar de P. pzs/íris pPIC9K Ao se desenhar estes

"primers ", procurou-se alcançar uma relação ótima entre especificidade e eficiência de

amplificação, já que estes também são parâmetros que afetariam dhetamente a üldelidade da

proposta experimental. As estratégicas adotadas nos desenhos dos "primers '' mostraram-se

satisfatórias para a amplificação dos genes que codificam as proteínas VPI e VP2 do vírus

Para a realização da clonagem imediata dos "amplicons" obtidos por PCR, optou-se

pelo emprego do plasmídio de clonagem pGEM-TEasy (Promega®), como vetor intermediário

(Figuras 9 e lO). Isto justifica-se pela baixa eficiência de clonagem dos produtos de reação da

PCR diretamente em vetou âlnal de expressão. De fato, como Mezei et al. (1994), já havia

relato, de que o vetor pGEM-TEasy facilitou a clonagem dos produtos da PCR.

Para transformação de /'. pas/íris o plasmídio pPIC9K foi escolhido como vetar de

expressão e excreção das proteínas VPI e VP2, uma vez oferece uma series de vantagens: O

promotor .40.X7 é muito forte, sendo responsável pela transcrição de 90% das enzimas da

célula e é facilmente regulada, característica fundamental para a expressão de proteínas

recombinantes (Cereghino et al., 2002; Cós et al., 2006; Sola et al., 2007); permite a

expressão e excreção das proteínas recombinantes clonadas; e ainda permite a seleção dos

clones recombinantes por complementação gênica (seleção dos transformantes que crescem

em meio mínimo sem histidina, JDs') e posteííor seleção dos clones que possuem múltiplas

cópias da informação genética desejada, empregando-se a seleção daqueles que são capazes

de crescer em altas concentrações de geneticina (4 mg/ml).(Scorer et al., 1994; Cós et al.,

Somente foram obtidos transformantes de levedura, quando foram empregados entre 8

a 10 ftg de DNA dos vetores recombinantes linearizados. A necessidade do emprego de

grande quantidade de DNA vetor de trans6omlação foi atribuída ao tamanho dos vetores

pPICK9-VPI (11,6 kb) e pPIC9K-VP2 (10,9 kb); e, ao fato dos transfomlantes serem

resultantes de dois eventos de baixa freqüência: eílciência de transformação, e recombinação

homóloga entre o vetor e o alvo presente no cromossomo da levedura. Em experimentos

realizados por Hurtado (1997), para obter transformantes de P. pas/orfã, foi necessário o

emprego de 2 pg de DNA do vetar pPASI que tem apenas 7,2 kb.

O processo de transformação empregado resultou na obtenção de clones

recombinantes de P. pas/orfã com fenótipo J7fs , Mut", ou seja, com crescimento rápido em

meio mínimo contendo metanol como única fonte de carbono. Possivelmente, com múltiplas

cópias do cassete de expressão do gene desejado integradas no genoma da levedura. A

B19
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(
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expressão de altos níveis de proteínas recombinantes com transÊormantes /7fs'", Mut'' , como

os utilizados neste trabalho, requerem múltiplas cópias do cassete de expressão integradas no

genoma de P. pas/íris (Romanos, 1998; Vassileva et al., 2001; Daly et al., 2005; Pla et al

2UU6)

Entretanto, neste trabalho não se buscou a obtenção de clones recombinantes com

fenótipo Hzs' , Muts (crescimento lento em metanol), uma vez que os fragmentos de DNA que

codificam VPI e VP2 (insertos) apresentam sítios para a enzima de restrição /?g/ll, e assim

não seria possível a utilização desta enzima para a liberação do ü-aumento de DNA ladeado

pelas extremidades 5' e 3' de .40,VI, dos vetores recombinantes (Figura 4A)

Múltiplas integrações do gene G418K no genoma da levedura resultam no aumento da

do número de cópias do inserto e, subseqüentemente, resultam no aumento nos níveis de

expressão da proteína recombinante desejada (Bisht et al., 2001; Burrowes et al., 2005).

Segundo Cos et al. (2005), múltiplas cópias do cassete de expressão integradas no genoma

podem proporcionar um crescimento mais rápido, e correspondem a 10% dos transfomlantes.

Assim, dentre as colónias de levedura .P. pas/orla GSI 1 5 transformadas com pPIC9K-

VPI e com pPIC9K-VP2, foram identificadas as que eram capazes de crescer em meio YPD

sólido contendo geneticina G418K, em concentrações que variavam de 0,5 a 4 mg/ml. Este

procedimento visava a seleção dos clones recombinantes que possuíssem entre 7 e 12 cópias

do vetor integradas no genoma (Figuras 21 e 22).

Os clones selecionados foram avaliados quanto ao seu crescimento em meio líquido

contendo glicerol como principal fonte de carbono. Para tanto, foram construídas curvas de

crescimento dos clones recombinantes selecionados. Foram selecionados 3 clones

recombinantes obtidos com cada um dos plasmídios. Estes clones por apresentavam colónias

maiores do que os demais, nas placas contendo meio YPD com 4 mg/ml de G418

Relatos da literatura descrevem que a obtenção de altos níveis de proteínas heterólogas

em sistema P. pas/orla somente é possível com o uso de biorreator. Porém, também, é

utilizada a expressão em fiascos agitados, com intuito de selecionar os melhores clones

recombinantes que expressem as proteínas desejadas para, em etapa subsequente, serem

utilizados na expressão em biorreator (Loewen et al., 1997; Paus, et al., 2002; Maçuda et al

2005;Jin et al., 2006).

A alta densidade celular é um dos pré-requisitos básicos para indução da proteína

recombinante desejada(Jungo, 2007b)

A análise dos resultados demonstrados pelo SDS-PAGE (Figura 24) permitiu

evidenciar que os clones recombinantes GSl15/pPIC9K-VPl13, GSl15/pPIC9K-VPli9 e

9

t
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GSl15/pPIC9K-VP2io, foram capazes de expressar e excretar as proteínas recombinantes

VPI e VP2, e, desta forma, foram selecionados para o prosseguimento dos trabalhos

Segundo Straüon et al. (1998), em biorreator a expressão de níveis ótimos de proteínas

recombinantes são alcançados, quando os valores de concentração celular de P'. pas/orla

variam entre 250 -- 400 g de peso amido/.L (correspondendo a 60 -- 80 g de peso seco/L e entre

30 e 35 % do volume da cultura) atingidos ao final do processo fermentativo. Os resultados

obtidos neste estudo na fermentação em biorreator dos clones produtores das proteínas

recombinantes VPI e VP2 estão de acordo com estes parâmetros.

Com o objetivo de averiguar se os genes que codificam as proteínas estruturais VPI e

VP2 do vírus B19 haviam sido clonados em fase correra de leitura no vetou pPIC9K, foram

realizados os sequenciamentos dos genes WI e VP2 clonados nos vetores pPIC9K-VPI e

pPIC9K-VP2. Nestes sequenciamentos foram utilizados um conjunto de "primers '' (Tabela 4

e Figura 5), que amplificam as regiões internas codificadoras de VPI e de VP2 de B19, e

parte da sequência sinal do vetor pPIC9K. Esses dados estão apresentados nos Anexos A e B

Foi feita a tradução eletrõnica da sequência dos nucleotídeos codificadores das

proteínas recombinantes VPI e VP2. Na Tabela 7, estão demonstrados os aminoácidos que

apresentam diferenças em relação às seqtlências equivalentes de VPI e VP2 do GenBank.

Algumas diferenças, também, já haviam sido observadas em um estudo de sequenciamento

do vírus B19 realizado no Brasil por Barbosa, no ano 2004 (depositado no GenBank com

número de acesso AY647977). Outros autores como Reis (2003), também, já observaram

[igeiras diferenças nas seqt]ências dos genes que codificam as proteínas VP] e VP2 do B19,

de amostras clínicas, provenientes de estudos do Laboratório de Virologia Clínica Molecular

do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. De fato, o fenómeno

desta pequena variação é relatado na revisão de (Heegaard e Brown, 2002). Neste trabalho,

além das mudanças sinalizadas na Tabela 7, foram também observadas mudanças em

nucleotídeos que não interferirem em mudanças nos aminoácidos.

A análise da junção das sequências codificadoras de VPI e VP2 no vetar pPIC9K

(Figuras 17 e 1 8) permitiu con6imlar que as inserções ocorreram em fase carreta de leitura,

oferecendo as condições necessáüas para a expressão e excreção das proteínas recombinantes

desejadas pelos clones recombinantes da levedura /'. pas/íris GSI 15.

A análise da morfologia das células recombinantes antes e após o processo de cultivo

no biorreator, não revelou evidências de que haviam sido submetidas a uma condição de

estresse. Esta evidência é favorável para a expressão e excreção das proteínas desejadas, pois

(
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o estresse celular levaria a expressão de produtos indesejáveis no meio de cultura (Paus, et al.,

2002).

Segundo Kerr et al. (1996), proteínas recombinantes VPI e VP2 poderiam ser usadas

para detecção de resposta imune contra epitopos lineares de VPI e VP2 do vírus B19,

presente no soro de pacientes.

Os ensaios imunoenzimáticos "Dot-Blot", ELISA e "Westem Blot" permitiram

evidenciar que os antígenos recombinantes VPI e VP2 produzidos em sistema P. pas/íris,

coram reconhecidos por anticorpos de soros humanos com histórico positivo para B19

(Figuras 29 a 37). Esses ensaios, também, sugerem que a proteína VPI recombinante está

associada a maiores títulos de anticorpos quando comparada a VP2 recombinante.

Este índice de positividade poderá ser melhorado dinamizando-se e monitorando

melhor o processo de expressão no biorreator para a produção dos antígenos. Quanto ao soro

testado, uma possível baixa nos valores dos títulos alcançados neste estudo é atribuído ao

longo período em que esse soro esteve armazenado a -20 C ', que pode ter acarretado em

diminuição de reatividade entre o antígeno e anticorpo

Os índices das reatividades observados nos ensaios imunoenzimáticos com o soro

normal frente antígenos recombinantes WI e VP2, são bastante bons, uma vez que estão de

acordo com o observado por Azzi et al., (2004) ("Antibody responde to B19 parvovirus VPI

and VP2 linear epitopes in patients with haemophilic arthritis", utilizando técnicas

imunoenzimáticas ELISA e "Westem Blot").

A análise dos resultados apresentados na tabelas 10, figuras 36 e 37 evidenciaram a

obtenção de proteínas cujos pesos moleculares são correspondentes aos esperados para os

antigenos VPI (84 kDa) e VP2 (58 kDa) (Ozawa et al., 1987; Durigon et al., 1993)

Os antigenos recombinantes VPI e VP2 de B19 já foram expressos nos sistema .E.

co//; S. cerevfslae e bacolovírus. Entretanto, esta é a primeira vez que se relata a expressão

destas proteínas em sistema /'. pas/orfã.

Segundo Bansal et al. (1992), para que ocorra a indução de anticorpos neutralizantes

contra B19 é fiindamenta[ o emprego de ambas as proteínas VP] e VP2. Assim, para a

produção de vacina contra B19, será fundamental o emprego de ambas estas proteínas. Inerte

trabalho foram construidas duas linhagens P. pas/orfã que expressam e secretam VPI

(GSI 15/pPIC9K-VPI i3,i9) e outras duas linhagem P. pas/orla que expressam e secretam VP2

(GS ll 5/pPIC9K-VPlos,io). Ambas as proteínas recombinantes apresentaram reatividade

frente anticorpos lgG de pacientes com infecção por B19

(
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Cabem neste momento algumas considerações finais que, resumem os principais

conceitos e, também, melhor situam este trabalho no contexto de seus objetivos iniciais. Em

termos de diagnóstico, os capsidios do parvovirus B 19 consiste de duas proteínas estruturais:

VPI (84 kDa, representa 4%) e VP2 (58 kDa, representa 96%). O limite de detecção de

captura dos antígenos de B19 pela técnica de ELISA é de, aproximadamente, 10'

partículas/ml. Todavia, dentro de uma perspectiva biotecnológica, as proteínas capsulares

(VPI e/ou VP2) poderiam ser empregadas em testes de ELISA para a detecção de lgM ou lgG

específicos contra B19 presentes no soro de pacientes infectados.

De fato, anteriormente a este trabalho, a proteína VP2 já foi expressa em sistema

baculovirus e empregada, com sucesso em testes imunoenzimáticos (Brown et al. 1990,

1991). Entretanto, a cultura de células-infectadas com baculovirus de-inseto oferecem as

desvantagens de serem facilmente contaminadas, custos elevados e necessidade de pessoal

altamente treinado para sua manipulação. Visando um aprimoramento desta proposta, Lowin

et al. (2005), construíram uma linhagem recombinante da levedura S. cerevlslae que expressa

a proteína VP2, intracelularmente. Relatam que os níveis de expressão obtidos em levedura

são similares aos alcançados em sistema baculovirus. Entretanto, para a purificação desta VP2

recombinante, são necessários mais que um gradiente de CsCI, visando evitar reações

cruzadas com as proteínas de levedura intracelulares (falsos positivos nos testes). Desta

forma, os rendimentos finais, obtidos por estes autores, são de apenas 20% da quantidade total

inicial.

Ainda, segundo Bansal et al. (1993), e Lowin et al. (2005), para se obter para uma

vacina contra B 19 parece ser um pré-requisito ambas as proteínas VPI e VP2, uma vez que as

\rLPs formadas com ambas provocariam a indução de anticorpos neutralizantes.

Conforme o exposto acima, entendemos que este trabalho consiste num grande

avanço, oferecendo uma proposta consistente muito promissora para o diagnóstico do vírus

B19, e abrindo caminhos para uma feitura exploração para que a vacina também sda

produzida.
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6 CONCLUSOES

Com este estudo, foi possível

V' Amplificar, por PCR, os genes que codificam as proteínas VPI (84 kDa) e VP2

(58 kDa) do vírus B 19, empregando-se os "primers" construídos neste trabalho a

partir do DNA viral extraído de soro paciente;

s/'Clonar os fragmentos de DNA correspondentes aos genes que codificam as

proteínas VPI e VP2 do parvovírus humano B19 no vetar intermediário pGEM-

TEasy, construindo-se os plasmídios pGEM-TEasy-VPI e pGEM-TEasy-VP2;

l/' C]onar os fragmentos de DNA dos genes que codificam as proteínas VP] e VP2

do vírus B19, no vetor pPIC9K, obtendo-se os plasmidios pPIC9K-VPI e

pPIC9K-W2;

s/' Construir os clones P. pastor/s recombinantes que expressam e secretam as

proteínas recombinantes VPI e VP2;

l/' Selecionar os melhores clones de P. pas/íris produtores das proteínas

recombinantes desdadas: GSl15/pPIC9K-VPli3, GSl15/pPIC9K-VPli9,

GS 1 1 5/pPIC9K-VP205, e GS 1 1 5/pPIC9K-VP2lo;

y" Constatar que as proteínas recombinantes expressas, apresentaram os pesos

moleculares esperados: VPI, 84 kDa; e VP2, 58 kDa;

/' Utilizar as proteínas recombinantes Vpl e VP2 produzidas neste trabalho em

ensaios imunoenzimáticos "Dot-Blot" para identificação de soros de pacientes

com infecção por B19;

'#'' Utilizar as proteínas recombinantes Vpl e VP2 produzidas neste trabalho em

ensaios imunoenzimáticos ELISA para identificação de soros de pacientes com

infecção por B19;

V" Utilizar as proteínas recombinantes Vpl e VP2 produzidas neste trabalho em

ensaios imunoenzimáticos "Western Blot" para identiãcação de soros de

pacientes com infecção por B 1 9;
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Anexo A

Análise do sequenciamento do gene que codifica a proteína VPI (2345 nt), clonada no
plasmídio pPIC9K-VPI : alinhamento com a seqtlência do vírus B19 (Ref. M13178, Shade
et al., 1986) GenBank.

ÀTGÀG' \ÀÀAÀG'

10

\ÀÀAÀG'

\AAÀÀG'

LTGG TGGGÀAAGTGATGA.TIÀÀÀTTTGC TIAÀAGC TGTGTATCÀGCÀÀTTTGTGGÀÀTTmA

20 40 50 60 80

Seq. GenBank VPI ÀTGÀGTy
Consenso VP ]. ÀTGAGU

[TGGTGGGÀÀÀGTGÀTGATAÀÀTTTGCTmGCTGTGUXTCÀGCÀATTTGTGGÀATTTTÀ 80

LTGGTGGGAÀÀGTGATGATB.AÀTTTGCTAAAGCTGTGTATCÀGCÀATTTÇTGGÀÀTTTTA 80

30

TGAGÀÀGGTTAC TGGAÀCAGAC TTAGAGC TTATTCÀÀÀTATTÀÀÀÀGÀTCÀTTATAATATTTC :mGÀTÀÀTC C C C TAG

Seq. GenBank VPI lêiHÀÀÇCnXCTÇCÀÀCACAcmXCÀ.ÇcnXTTCAAATA.miXÀÀÀÇATCÀTTXIAXTATTTCTTTXCAIAÀTCCCCTXÇ 160
Consenso VPI ZCACÀÀççTTACTçaXÀCÀaÀCVVÀÇXccauxvTCÀÀÀVÀgtxKÀxcAvcATVÀVAATKln:rcTTvxcATXAvccccTAC 161]

100 110 120 130 140 150 160

ÀÀÀÀC C CÀTC C TC TC TGTTTGÀC TTÀGTTGC TC GTATTÀÀÀAÀTAÀCC TTAÀÀÀÀTTC TC CÀGÀC TTATATÀGTCÀTCÀT

Seq. GenBank: Vpl ÀmcCCÀTCCTCTCTGTTTGÀCTTAGTTGCTCGTXTTAÀÀÀÀTAÀCCTTjll.IULIUlgTCTCCÀGÀCmATATAGTCÀTCÀT 240
Consenso VPI ÀÀÀÀCCCÀTCCTCTCTGTTTG.RCTTAGTTGCTCGTITTÀ.AÀÀÀTÀÀCCTTÀÀÀAATTCTCCÀGACTTATATAGTCÀTCÀT 240

170 180 190 200 210 220 230 240

TTTCÀÀAGTCÀTGGACAGTTATC TGÀC CÀC C C C CÀTGC C TTÀTCÀTC CÀGTAGCÀGTCÀTGCÀGÀÀC C TAGÀGGAGÀÀAÀ

250 260 270 280 290 300 310 320

Seq. GenBank: VPI TTTCÀÀÀGTCÀTGGÀCÀGTTATCTGÀCCÀCCCCCÀTGCCTTATCÀTCCÀGTAGCÀGTCÀTGCÀGÀÀCCTAGÀGGAGÀÀÀÀ 320
Consenso VPI TTTCÀAAGTCATGGÀCAGTTATCTGACCÀCCCCCÀTGCCmATCATCCAGTAGCAGTCATGCÀGÀÀCCTAGÀGGAGÀÀA.A 320

TGCÀGTATTÀTC TAGTGÀÀGÀC TTÀCAC ÀÀGC C TGGGCÀAGTTÀGC GTACAÀC TAC CC GGTXC TÀÀC TÀTGTTGGGC CTG

Seq. GenBank VPI TGCÀGTATTATCTÀ.G%ÀÀGACTTACÀCÀAGCCTGGGCÀÀGTTÀGCGTACAACTACCCGGTACTAACTATGTTGGGCCTG 400
Consenso VPI TGCÀGTATTÀTCTÀ.GTGÀÀGÀCTTÀ.CÀCÀAGCCTGGGCÀÀ.GTTÀ.GCGTÀCÀÀCTÀ.CCCGGTÀCTà.ACTA.TGTTGGGCCTG 400

330 340 35D 360 370 380 390 400

GCÀÀTGÀGC TAC.AÀGC TGGGCCC C C GCÀÀÀGTGC TGTTGÀCÀGTGC TGCÀÀGGÀTTCÀTGÀC TTTAGGTÀTAGC CÀÀC TG

430 440 450 460 470 480

Seq. GenBank VPI GCÀÀmÀGCTACÀAGCTGGGCCCCCGCAÀAGTGCTGTTGÀCÀGTGCTGCÀÀGGATTCÀTGÀCmAGGTATAGCCÀÀCTG 480
Consenso VPI GCÀÀmÀGCTÀCÀÀGCTGGGCCCCCGCÀAAGTGCTGTTGÀCÀGTGCTGCÀAGGÀTTCÀ%ÀCmAGGTATà.GCCÀÀCTG 480

410 420

GCTÀÀG' KIAÀÀTCCAIATACTCÀTTGGÀCTGTAGCÀGÀTGAÀGÀGC' .TGÀÀÀCTGG

soo 510 520 S30 540 550 560

Seq. GenEank VPI GCTIAÀGTTGGGÀÀTa.ÀÀTCCÀTÀTKCTCÀTTGGÀCTGTAGCÀGÀTGAAGÀGCTTTTAÀÀÀÀÀTATIAÀÀÀÀÀTGÀÀÀCTGG 560
Consenso VPI GCTIAAGTTGGGÀÀTIAÀÀTCCÀTATACTC.ATTGGÀCTGTAGCAGATGAAGAGCTTTTIAAAÀAATATIAÀÀÀÀÀTGAAÀCTGG 560

490

GTTTCÀÀGCÀCÀÀGTAGTAÀÀÀGÀC TÀC TTTÀC TTTÀÀÀÀGGTGCÀGC TGC CC C TGTGGC CCÀTTTTTTCÀÀGGAÀGTTTGC

58Q 590 600 610 620 630 640

Seq. GenBank VPI GTTTCÀAGCÀCÀÀGTAGTAÀAÀGÀCTACTTTÀCTTTAÀÀAGGTGCÀGCTGCCCCTGTGGCCCÀTTTTCÀÀGGAÀGTTTGC 640
Consenso VPI GTTTCAÀGCÀCÀÀGTAGTAÀÀÀGÀCTACTTTXCmlAÀÀÀGGTGCÀGCTGCCCCTGTGGCCCÀTTTTCÀÀGGà.ÀGTTTGC 640

570

C GGÀÀGTTC CC GC TTACÀÀC GC C TCÀGÀÀAÀÀ TÀC C CÀÀGCÀTGÀC TTCÀGTTÀATTC TGCÀGAÀGC CÀGCÀC TGGTGCÀ

660 6?0 680 690 710 720

Seq. GenBank VPI CGGÀÀGTTCCCGCmACÀÀCGCCTCÀGÀÀÀÀÀTÀCCCÀÀGCÀTGÀCTTCÀGTTÀÀTTCTGCÀGAÀGCCÀGCÀCTGGTGCÀ 720
Consenso VPI CGGAAGTTCCCGCmACÀÀCGCCTCÀGAÀÀÀÀTACCCÀÀGCÀmÀCTTCÀGmR.ÀTTCTGCÀGAÀGCCÀGCACTGGTGCÀ 720

650

GGÀGGGGGGGGCÀGTAÀ:rTC TGTC.XÀÀÀGCÀTGTGGÀGTGÀGGGGGC CÀC TTTTAGTGC TAÀC TC TGTÀÀC TTGTACÀTT

730 740 750 760 770 780 790 800

Seq. GenBank VPI GGÀGGGGGGGGCÀGTAÀTTCTGTCÀAÀÀGCÀTGTGGÀGTGAGGGGGCCACTTTTAGTGCTAACTCTGTIAÀCTTGTACÀTT 800

Consenso Vpl caxOGCCCCÇCCÀOTAÀ:iBCVÇVCÀÀAXacÀTcvcoAaTSAççcccccxcaurTxava(:HXACVCTCTAACVTÇZACXTV 80[]

Majori.ty TTCCÀGÀCÀGT'

810

LTTCCÀTATGÀC C CÀGÀGCÀC CÀTTATAÀGGTGTTTTC Tece GCÀGC GÀGTAGC TGC CÀCÀÀTG

830 840 850 860 870 880

Spn G-pnBank: VPI TTCCÀGACÀGTTTTTAÀTTCCÀTÀmÀCCCÀGÀGC.hCCÀTTÀTAÀGGTGTTTTCTCCCGCÀGCGÀGTÀGCTGCCÀCÀ.ÍTG 880

mCAÇACÀGTTTTl:AXTTCCÀZATÇXCCCXçlccxccITTXTxxçGTG ccccAc;cBKçzxçcrçccÀCÀxrç 080

820

121



C CÀGTGGÀAAGGAGGC ÀAÀGGTTTGCÀC CATTAGTC C CATAÀTGGGATÀC TCÀAC CC CÀTGGÀGÀTATTTAGATTTTAAT

920 930 940 g50 960

Seq. GenBank VPI ccÀCVççÀAACCACçcÀÀÀCCaiililêEiêêi.iBACVCCCAViXÀTÇÇÇATÀC'TCAACCCCÀTÇCÀÇÀTATTTACÀTTTViAÀT g60
Consenso VPI CCÀGTGGÀAÀGGÀGGCÀÀAGGTTTGCÀCCÀ.mAGTCCCÀTÀ.ÀTGGGÀTÀCTCÀÀCCCCÀTGGÀGÀTATTTAGÀ.TTTTIAÀT g60

890 900 910

GC TTUÀÀÀTTTATTTqTTTCÀCC :rTTAGÀGTTTCÀGCÀC TTAATTGÀÀÀÀTTÀTGGÀÀGTATÀGCTC C TGATGC TTTÀÀC

Seq. GenBank VPI GCTT'tÀÀÀmATTTTTTTCÀCCTTTAGÀGTTTCÀGCACTTÀÀmÀÀÀÀTTATGGAÀGTATAGCTCC%ÀTGCTTTB.ÀC 1040
Consenso VP]. GCTmlAÀÀTTTATTTTTTTCÀCCTTTAGAGTTTCÀGCÀCnB.ÀmÀÀÀÀTTATGGÀAGTATXGCTCCTGÀTGCTTTAÀC 1040

980 1000 1010 1020 1030 1040

TGIÀÀC CÀTATCÀGÀÀAT TGC TGTTAAGGATGT TÀCÀGACÀÀAAC TGGÀ( ;TACÀGGTTÀCTGACAGCÀCTACAG

1080 1090 1100 1110 1120

Seq. GenBank VPI TGTAÀCCÀTATCÀGÀÀÀTTGCTGTTAÀGGATGTTACÀGACÀÀÀACTGGÀGGGGGGGTÀCÀGGTTACmÀCAGCÀCTACÀG 1120
Consenso VPI TGTIAÀCCÀTÀ.TCÀGÀÀÀTTGCTGTTà.ÀGGÀTGTTACÀGACÀÀÀÀCTGGÀGGGGGGGTICÀGGTTACTGÀCÀGCÀCTAC.XG 1120

1050 1060 1070

GGC GC C TÀTGCÀTGTTAGTÀGÀC CÀTGAATAC.RÀGTÀTC CATXTGTGTTAGGGCAÀGGTCÀGGÀTÀC TTTÀGC C C C TGÀÀ

1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200

Seq. GenBank VPI ÇCCçccuATCCATamXÇUACXCCArçAArZCAAçuUK8CCAzxrcrcTUAççGCÀAççTCÀçcAuxcmxacccc®ÀA 1200
Consenso VPI GGCGCCTATGCATGTTAGTAGÀCCÀTGAATACÀÀGTATCCATATGTGTTAGGGCAAGGTCÀGGATACTTTAGCCCCTGÀÀ 1200

1130

C TTCC TATTTGGGTATÀC TTTC CCCC TCÀÀTA TGC TTAC TTAACAGTÀGGÀGATGTTÀACÀCÀCÀÀGGAÀTTTC TGGÀGÀ

Seq. GenIBank VPI CTTCCTÀTTTGGGTÀ.TACTTTCCCCCTCÀÀ.TATGCmACTTAÀ.CÀGTÀGGÀGATGTTAÀ.CÀCACÀÀGGÀÀTTTCTGGÀGÀ 1280
Consenso VPI CTTCCTATTTGGGTATACTTTCCCCCTCÀÀTATGCTIACmlAACAGIAGGÀGATGTTã.ÀC.ACACÀÀGGAATTTCTGGÀGÀ 1280

12 10 1220 1230 1240 1250 1260 12?B 1280

CIGC. iTTÀGCÀIGTGÀÀGÀATCÀGCÀTTTTATGI iÀÀCÀCÀGTTC TTTTCÀGC TTTTAGGTACÀGGÀGGTÀ

1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360

Seq. GenBank VPI CÀGC.i
Consenso VPI CÀGC.

LHAGCÀÀGTGÀAGAÀTCÀGCATTTEATGt

LTTAGCÀÀG%ÀÀGAÀTCAGCATTTTATG:

l.CÀCÀGTTCTTTTCÀGCTTTTAGGTACAGGÀGGTA 13 60
.CÀCÀGTTCTTTTCAGCTTTTAGGTACÀGGÀGGTA 1360

C ÀGCÀTC TATGTC TTATAÀGTTTC C TC CÀGTGC CCC CÀGÀÀAATTTA GÀGGGC TGTAGTCÀACÀC TTTTATGAAATGTÀC

Seq. GenBank VPI CÀGCÀVCUA.vçrcvrA.UXACTTUCCTCCXÇVCCCCCCÀCÀAAÀmXGAÇCGClilCBXCTCÀÀCACTVTTzrcÀ.ÀÀTGUKC 1440

Consenso VPI CÀÇCilHCIXZaTCTTÀ8ÀAçaUTCCrCCXÇTÇCCCCCÀÇAAAÀTVTAcxççccroTxçrcÀxcÀCTTulAuçAAXTÇTAC 144C]

1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440

ÀÀTC CC TTATaC GGÀTC C C GC [l:TAGGGGTTC C TGÀCÀCÀTTÀGGÀGGTGÀC C CÀÀÀÀTTTTAGÀTC TTTÀÀCÀCÀTGÀÀGÀ

1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520

Seq. GenBank VPI ÀÀTCCCnATACGGATCCCGCHAGGGGTTCCTGÀCÀCÀmAGGÀ.GGTGACCCAÀÀAmAGÀTCTTTAÀCÀCÀTGÀAGÀ ].520
Consenso VPI ÀÀTCCCTTÀ.TACGGÀTCCCGCTTAGGGGTTCCTGÀCÀCÀmAGGÀGG%ÀCCCÀÀAAmAGÀTCTTTÀÀCÀCÀTGÀ.RGÀ 1520

C CÀTGCÀÀTTCAGC C C C].AÀÀC TTCÀTGC CAGGGC CÀC TÀGTÀÀAC TCÀGTGTC TACÀÀAGGÀGGGAGACAGC TC TÀÀTÀ

1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600

Seq. GenBank VPI CCATGCÀÀTTCAGCCCCAÀÀÀCTTCÀTGCCÀGGGCCÀCTAGTB.ÀÀCTCÀGTGTCTACÀÀÀGGÀGGGÀGACAGCTCTIÀ.ATA 1600
Consenso '\íPI CCÀTGCÀÀTTCÀGCCCCÀÀÀÀCTTCÀTGCCÀ.GGGCCÀCTAGTIA.AÀCTCÀGTGTCTACÀÀÀGGÀGGGÀGACAGCTCTIAÀTA 1600

1530

C TGGÀGC TGGÀÀAAGC C TTÃÀCAGGC C TTAGCÀCÀGGTACCTC TCÀÀÀÀCÀC TAGAÀTÀTC C TTÀC GC CC TGGGC CÀGTG

1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

Seq. GenBank VPI CTGGÀGCTGGÀÀAÀGCCTTAÀCÀGGCCTTÀ.GCÀCÀGGTÀCCTCTCÀÀÀÀCÀCTAGÀÀTÀTCCTTÀ.CGCCCTGGGCCÀGTG 1680
Consenso VPI CTGGÀGCTGGAÀAAGCCTTAÀCÀGGCCTTAGCÀCÀGGTACCTCTCÀÀÀÀCÀCTÀGAATATCCnACGCCCTGGGCCAGTÇ 1680

TC TCÀGCCÀTÀC CÀC CÀC TGGGACÀCÀGATAÀÀTÀTGTCACAGGAÀTÀÀÀTGC CÀTTTC TCATGGTCÀGAC CAC TTATGG

1?00 1710 1720 1730 1740 1750 1760

Seq. GenBank VPI TCTCÀGCCÀTACCÀCCÀCTGGGÀCÀCÀGATB.ÀÀTATGTCACÀ.GGÀÀTÀAÀTGCCATTTCTCÀTGGTCÀGÀCCÀCTTATGG 1760
Consenso VP]. TCTCÀGCCÀTACCÀCCÀCTGGGACACÀGÀTã.ÀÀTÀTGTCÀCÀGGÀÀTÀÀÀTGCCÀTTTCTCÀTGGTCÀGÀCCÀCTTÀTGG 1760

1690

122



TAAC GC TGÀÀGÀCÀÀÀGAGTÀTCÀGCÀAGGÀGTGGGTAGÀTTTC CÀÀATGÀÀÀÀÀGÀACÀGC TAÀAÀCÀGTTÀCÀGGGTT

1770 17BD 1790 18QQ 1810 1820 183Ü 1840

Seq. GenBank VPI TMCGCTGÀÀGACÀÀAGÀGTÀTCÀGCÀAGGAGTGGGTÀGÀTnCCÀÀATGÀÀAÀÀGÀACÀGCTMÀÀCÀGTTICAGGGTT 184Ü
Consenso VPI TAÀCGCTGAÀGACÀÀÀGÀGTATCÀGCÀAGGÀGTGGGTAGATTTCCÀÀÀTGÀÀAÀIGÀACÀGCTAÀÀÀCÀGTTACXGGGTT 184[]

TAÀÀCÀTGCÀCÀC C TÀC TTTC CCÀÀTAÀAGGÀAC CCÀGCÀÀTATACÀGATCÀÀATTGÀGC GC CC C C TAÀTGGTGGGTTC T

185D 1860 1870 1B8Ü 1890 190Ü 191D 192D

Seq. GenBank VPI TAÀÀCÀTGCÀCACCTACTTTCCCÀÀTÀÀÀGGÀÀCCCAGCÀÀTXTACÀGÀTCÀÀÀTTGÀGCGCCCCCTÀÀTGGTGGGTTCT 1920
Consenso VPI TAÀÀCÀTGCÀCÀCCTACTTTCCCÀÀTA.ÀÀGGAACCCÀGCÀÀTXTACÀGÀTCÀÀÀTmÀGCGCCCCCTAATGGTGGGTTCT 1920

GTXTGGÀÀCÀGÀÀGÀGC C C TTCÀC TATGÀÀÀGCCÀGC TGTGGAGTÀÀÀATTC CÀÀÀTTTAGÀTGÀCÀG: LCTCÀ

1930 1940 195Q !960 197Q 1980 1ggO

iCTCA 2n00

iCTCÀ 2000
Seq. GenBank VPI GTATGGê.ACÀGÀAGÀGCCCTTCÀCTATGAÀÀGCCÀGCTGmÀGTIÀÀÀÀTTCCÀÀÀTTTAGÀmÀCÀG:

Consenso VPI GTITGGÀÀCÀGÀÀGÀGCCCTTCÀCTATGAÀÀGCCÀGCTGTGGAGTIÀÀAÀTTCCÀÀÀTTTÀGÀ%ÀCÀGt

GTTTGCÀGC C TTAG GÀGGÀ TGGGG TTTGCÀTCÀGC CÀC C TC C TC ÀÀÀTÀT: iTATTÀCCÀCÀÀÀGTGGGCCÀÀ

201ü 2D2D 203ü 2D4D 2ü5n 206Q 2070 208Q

Seq. GenBank VP] GTTTGCAGCCTTAGGAGGATGGGGTTTGCATCAGCCACCTCCTCÀÀÀTàTTTTTAMAATRTTACCÀCÀAÀGTGGGCCÀA 208[]
Consenso VPI GTTTGCÀGCCTTÀGGÀGGÀTGGGGTTTGCÀTCÀGCCÀCCTCCTCÀÀÀTITTTmlAÀÀÀATAmACCACÀAÀGTGGGCCÀÀ 2080

TTGGÀGGTATTAÀÀTCÀÀTGGGÀÀTTACTACCTTAGTTCÀGTATGCCGTGGGÀÀTTATGÀCÀGTAÀCTÀTGACÀTTTAÀÀ

209Q 21Q0 211D 212ü 213ü 2140 215D 2160

Seq. GenBank VPI TTGGÀGGTAmlAAATCÀÀTGGGÀÀTTACTACCmAGTTCAGTA.TGCCGTGGGAÀTTÀmÀCÀGTR.ÀCTATGÀCÀTTTAÀÀ 2160
Consenso VPI TTGGAGGTRTTÀAATCÀÀTGGGÀÀTTACTÀCCTTÀGTTCÀGTXTGCCGTGGGÀÀTTATGACÀGTAÀCTATGÀCÀTTTÀÀ1 2 160

TTGGGGC C C C GTÀÀÀGC TÀC GGGÀC GGTGGÀÀTC C TCÀÀCC TGGÀGTATÀTC C CC CGCÀC GCÀGCÀGGTCÀTTTÀC CATA

2170 21BD 219D 220D 221Ü 2220 223B 2240

Seq. Geada.nk VPI TTGGGGCCCCGTAÀÀGCTACGGGÀCGGTGGÀATCCTCÀÀCCTGGÀGTATATCCCCCGCACGCÀGCÀGGTCÀTTTACCÀTA 2240

Consenso Vpl TrççççCCCCçrXÀASCrXCHçCÀCççTççÀArCCTCXXCCk#;çÀÇTATXTCCCCCÇCÀCCCÀÇCÀGÇTCÀVTrXCCATX 2240

TGTACTATATGACCCCÀCAGCTÀCÀGA: LCÀACIÀC CÀCÀGÀCÀTG GÀTITGAÀÀÀGCC %ÀÀGÀÀTTGTGGÀC TG

2250 2260 2270 228Ü 229Ü 23ÜÜ 2310 2320

Seq. GenBank VPI VCVXCVZTZmÀCCCCÀCÀCCVXCÀCÀTCCÀÀÀÀCÀACÀCCÀCÀOÀCÀTCCÀVXVCÀÀÀÀCCCTCÀÀCÀÀVVCTÇCÀCWç 2320
Consenso VPI TGTACTATXTGACCCCACAGCTACÀGATGCÀÀÀACÀÀCÀCCACÀGÀCATGGÀTÀTGÀÀAÀGCCTGAÀGÀATTGTGGÀCTG 23Z0

CCÀÀÀÀGCCGTGTGCÀCCCÀTTGTÀ

233Ü 2340

Seq. GenBank VPI CCÀÀÀÀGCCGTGTGCÀCCCÀTTGTA

Consenso VPI CCAÀÀÀGCCGTÇTGCÀCCCÀTTGTA

2345

2345
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Anexo B

Análise do sequenciamento do gene que codifica a proteína VP2 (1664 nt), clonada no
plasmídio pPIC9K-VP2: alinhamento com a seqüência do vírus B19 (Ref. M13178, Shade

ct al., 1986) GenBank

ÀTGÀC TTCÀGTTIÀÀTTC TGCAGÀÀGC CÀGCÀC TGGTGCÀGGÀGGI AGTÀÀTTCTGTCÀÀÀÀGCÀTGTGGÀGTGÀ

10 20 30 40 60 70 80

Seq. GenBank VP2 XTCACTTCÀCTTa.ÀZTCTCCÀaAÀÇCCÀÇCACrCCTCCÀCCAçççCaCCCHXÇUXÀTTCrCTCÀÀAAaCÀrCTCCACrCA 80
Consenso VP2 ÀVCÀCTTCÀCTTlà.ÀTVCTCCÀaÀÀÇCCÀaCÀCTCCVCCÀCCÀCCCaOCCCCÀCVB.ÀVHCTCTCÀXÀÀCCÀTCTGCÀCTCÀ 80

GGGG GC CÀC TTTTAGTGC TAÀC TC TGTÀÀC TTGTACATTTTC CÀ GACÀGTTTTTAÀTTC CÀTÀTGÀC C CÀGÀGCAC CÀTT

gO 100 110 120 130 140 150 160

Seq. GenBank VP2 GGGGGCCÀCTTTTAGTGCTAÀCTCTGTIAACTTGTACÀTTTTCCAGACÀGTTTTTAÀTTCCÀTATGÀCCCÀGÀGCACCÀTT 160

Consenso VP2 GGGGGCCÀCTTTTAGTG(:HÀ.ÀCTCTGTIAÀCTTGTACÀTTTTCCÀGÀCÀGTTTTTÀÀTTCCÀTã.%ÀCCCÀGÀGC.RCCÀTT 160

ÀTÀA GGTGTTTTC TC CC GCÀ GC GÀGTAGC TGC CÀCÀATGC CAGTGGÀÀÀGGÀGGC]ÀÀGGTTTGCÀC CÀTTÀGTC C CATA

170 180 19D 200 210 220 230 240

Seq. GenBank VP2 ÀZiAÀÇCTCrTTTCTCCCÇCÀÇCCÀCTa.ÇCTÇCCÀCÀÀTCCCÀerCaÀÀACCAççCÀAÀccTrTçcÀccÀIHÀOTCccÀTX 240

Consenso VP2 ÀTlaÀCC:rWTTTTCrCCCCCÀOClalA.ÇZXCCTOCCÀCÀÀTCCCÀcraaÀÀÀccÀCCCÀÀÀCOVTVaCÀCCÀmZGVCCC.XTX 240

ÀTGG GATÀC TCÀÀC C C CÀTGGAGÀTATTTAGÀT:l:TTAÀTGC TTTÀAÀTTTATTTTTTTCÀCC TTTAGAGTTTCÀGCAC TT

250 260 270 280 290 30Ü 310 320

Seq. GenBank VP2 ÀTGGGÀTACTCÀÀCCCCÀTGGAGÀIATTIAGÀTTTTÀATGCTTTIAAÀTTTA:
Consenso VP2 ÀTGGGÀTÀCTCÀÀCCCCÀTGGÀGÀTÀ.TTTAGÀmlÀÀTGCTTTÀÀÀTmA'

:ÀCCTTTAGAGTTTCÀGCACTT 320

:ÀCCTTTAGÀGTTTCÀGCÀCTT 320

ÀÀTT G;hÀÀÀTTÀTGG,RÀGTATXGC TC CTGATGC TTTÀÀC TGTÀÀC CÀTATCÀGAÀÀTTGC TGTTAÀGGÀTGTTÀCÀGACÀ

330 340 350 360 370 380 390 400

Seq. GenBank VP2 ÀÀTTGAÀÀÀnATGGÀÀGTATAGCTCCTGÀTGCmlÀÀCTGTIAACCÀTITCÀGÀÀÀTTGCTGTTAÀGGÀTGmACÀGÀCÀ 400
Consenso VP2 ÀÀTTGÀAÀÀmATGGÀÀGTÀ.TÀ.GCTCCTGÀ.TGCTTTÀÀCTGTIAÀCCÀTÀTCÀGÀÀÀTTGCTGTTÀ.ÀGGÀTGmACÀGÀCÀ 40Q

ÀAAC TGGÀGGGGGGGTACÀGGTTAC TGACAGCÀC TA CÀGGGC GC C TÀTGCÀTGTTÀGTGGÀC CÀTGÀÀTACÀÀGTACC CÀ

410 420 430 440 450 460 470 480

Seq. GenBank VP2 ÀAACTCCÀCCCCçççTXCÀaCmXCTCÀCÀÇCÀCUXCACCÇCCCCtAUOCATçnXC:lHCÀCCÀVCAATXCÀXCTXCCCÀ 480
Consenso VP2 ÀÀÀCmÀGGGGGGGTÀCÀGGTTICTGÃ.CÀGCÀCTÀCÀGGGCGCCTÀTGCÀTGTTÃ.GmÀCCÀmÀÀTACÀXGTACCCÀ 480

TATGTGTTÀGGGCÀAGGTCÀGGATAC TTTAGCC CCÀGAÀC TTC C TATTTGGGTGTAC Tm C TC C TCÀÀTATGC TTÀC TT

490 510 S20 530 540 560

Seq. GenBank VP2 TATÇTCrUÀ.çççCAÀCCTCACCÀTXCTTTAOCCCCÀCÀÀCTrCCTXTTTCCCTgTACTVTCCBCCTCAÀTAUücTTxcTT s60
Consenso VP2 TÀTGTGTTÀ.GGGCÀÀGGTCÀGGÀTICTTTÀ.GCCCCÃ.GAÀCTTCCTATTTGGGTGTÀCTTTCCTCCTCÀÀTÀ.TGCTTÀ.CTT 560

ÀÀCÀGTAGGTGÀ TGTTÀACÀCÀCÀAGGAÀ:rTTC TGGÀGACAGCÀÀAÀÀÀTTÀGCÀÀGTGAÀGÀÀTCÀGCÀTTTTATGTTT

580 sgo 600 610 620 630 64D

Seq. GenBank VP2 ÀACÀaTACaWaXTÇTTiXACACÀCÀAaGÀATTUCmÀCÀCÀOCAÀAÀÀAnXÇCÀAamÀÀCAATCAÇCÀr'TTTXTCrrT 640
Consenso VP2 ÀÀCAGTAGGTGÀTGTTÀÀCÀCÀ.CÀÀGGÀÀTTTCmÀGÀCÀGCÀÀÀÀÀATTAGCÀÀG%ÀÀGÀÀTCÀGCÀTTTTATGTTT 640

TG GÀÀCÀCAG TTC TTTTCAGC TTTTAGGTÀC ÀGGÀGGTACÀGCATC TATGTC TTÀTAAGTTTC C TC CÀGTGC C CC CÀGAÀ

650 660 670 680 700 710 720

Seq. GenBank VP2 TGGAÀCACÀGTTCTTTTCÀGCTTTTAGGTACÀGGÀGGTACÀGCATCTATGTCTTATIAAGTTTCCTCCÀGTGCCCCCÀGÀÀ 720

Consenso VP2 TGGAACACAGTTCTTTTCAGCTTTTAGGTÀCAGGÀGGTACÀGCÀHICTXTGTCTTATAAGTTTCCTCCÀGTGCCCCCÀGÀÀ 720

AÀTTTÀGÀGGGC TGCAGTCÀACÀC TTTTATGÀAATGTACAATCCC TTATAC GGATC CC GC TTAGGGGTTC C TGACÀCATT

730 740 750 760 770 780 790 800

Seq. GenBank VP2 ÀÀTTTAGAGGGCTGCÀGTCÀÀCÀCTTTTATGÀÀÀTGTACÀATCCCTATACGGÀTCCCGCTTAGGGGTTCC%ÀCÀCATT 800
Consenso VP2 AATTTÀGAGGGCTGCAGTCÀACÀCTTTTAmÀAATGTACÀATCCCTATACGGATCCCGCTTAGGGGTTCCTGACACATT 800

AGGAGGTGAC C CÀÀÀÀTT TAGÀTC TTTAACÀCÀTGAÀGÀC CÀTGCÀATTCÀGC C C CÀAÀAC TTCÀTGC CAGGGC CÀC IAG

810 820 830 840 850 860 870 880

Seq. GenBank VP2 ÀGGAGGmÀCCCÀÀÀATTTAGATCTTTIÀACACATGAÀGACCÀTGCÀÀTTCÀGCCCCÀÀ.AÀ.CTTCÀTGCCAGGGCCÀCTAG 880
Consenso VP2 AGGÀGGmA.CCCÀÀAÀTTTAGÀTCTTTIAACACÀTGAAGACCÀTGCÀATTCAGCCCCÀÀÀÀCTTCATGCCÀGGGCCÀCTAG 880
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TAÀACTCÀGTGTC TACÀAÀGGAGGGÀGACÀGC TC TAÀTAC TGGÀGC TGGÀAÀAGC C TTAÀCÀGGC C TTAGCÀCÀGGTAC C

890 goo 910 920 930 94B g60

Seq. GenBalik: VP2 TAÀÀCTCAGTGTCTÀ.CÀÀÀGGÀGGGÀGACÀGCTCTAÀTÀ.CTGGAGCTGGÀÀÀÀGCCTTAÀCÀGGCCTTÀ.GCÀCÀGGTÀCC g60
Consenso VP2 TAÀÀCTCÀGTGTCTACÀÀÀGGÀGGGÀGACAGCTCTÀÀTACTGGAGCmÀÀÀÀGCCTTAACÀGGCCmAGCÀCÀGGTACC 960

TC TCÀAÀACÀC TÀGAÀIATC C TTÀC GCC C TGGGCCAGTGTC TCAGC CATAR CÀC CAC TGGGÀCÀCÀGATÀAATATGTCÀC

980 1000 1010 1020 1030 1040

Seq. GenBank: VP2 TCTCÀÀÀÀCACTAGÀÀTATCCTTÀCGCCCTGGGCCAGTGTCTCÀGCCATÀ.CCÀCCÀCmÀCÀCÀGÀTIAAÀTATGTCÀC IC140
Consenso VP2 TCTC.à.ÀÀÀCÀCTAG.kÀTATCCTTÃ.CGCCCTGGGCCÀGTGTCTC.RGCCÀTKCCÀCCÀCTGGGACÀC.XGATÀÀATATGTCÀC 1040

ÀGGAATAÀATGC CATTTC TCÀTGGTCAGÀC CAC TEATGG TAAC GC TGAÀGACÀAAGÀGTATCÀGC AÀGGÀGTGGGTAGÀT

1050 1060 107D 1080 1D90 1100 1110 1120

Seq. GenBank VP2 ÀGGÀAT:AÀÀTGCCÀTTTCTCÀTGGTCAGÀCCÀCTTÀ.TGGTIAÀCGCTGÀÀGACÀÀÀ.GAGTATCÀGCÀÀGGAGTGGGTAGAT 1120
Consenso VP2 ÀGG.A.ÀTIAAÀTGCCÀTTTCTCÀTGGTCÀGÀCCÀCmATGGTã..hCGCTGÀ.ÀGÀCÀAÀ.GÀGTATCÀGCÀÀGGÀGTGGGTAGÀT 1120

l

TTC CÀAÀTGAÀAÀÀGÀACAGC TAAÀACÀGTTACÀGGGTTTAAÀCÀTGCÀCAC C TAC TTTC C CÀÀTAAAGGÀÀCCCAGCÀÀ

1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200

Seq. GenBank: VP2 TTCCÀÀÀmÀÀÀÀÀGÀÀCAGCTIÀÀÀÀCÀGnZCÀGGGTTTAÀÀCÀTGCÀCÀCCTICTTTCCCÀÀTIAÀÀGGÀÀCCCÀGCÀÀ 1200
Consenso VP2 TTCCÀÀ.RTCÀÀÀÀÀCÀXCÀCCVB.ÀÀXCÀCnXCÀCCCTVTAÀÀCÀTCCÀCÀ(li4UXCVTTCCCÀÀVA.ÀÀCCÀXCCCÀCCÀÀ 1200

TÀTACÀGATCÀÀÀTTGAGC GCC C C C TAATGGTGGGTTC TGTATGGAÀCÀGAÀ GAGO CC TTCÀC TATGAÀÀGC CÀGC TGTG

1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280

Seq. GenBank: VP2 TAVA.CÀGATCÀÀÀTTGÀGCGCCCCCTIÀÀTGGTGGGTTCTGTITGGÀÀCÀGÀÀGÀGCCCTTCÀCTÀ%ÀÀÀGCCÀGCTGTG 1280
Consenso VP2 TÀ.TACAGATCÀÀATTGÀGCGCCCCCTIÀÀTGGTGGGTTCTGTITGGÀÀCÀGAÀGAGCCCTTCÀCTÀ%ÀÀÀGCCÀGCTGTG 1280

GGGTAÀÀÀTTC CÀÀATTTAGATGÀCAGTT TTAÀÀAC TCÀGITTGCÀGC C TTA GGÀGGATGGGGTTTGCÀTCÀ GC CÀC C TC

1290 1300 1310 1320 1330 1340 13S0 1360

Seq. GenBank VP2 CblçTiXAÀATTCCAÀÀTTTXCÀTCACÀÇTTTTa.ÀÀACTCÀCTTTÇCÀCCCTTXCCXÇCXTCCçeTTTCCÀTCACCCÀCCTC 1360
Consenso VP2 GGGTIAAÀÀTTCC.A.ê.ÀTTTÀGATGACAGTTTTIÀÀÀACTCÀGTTTGCÀGCCmAGGÀ.GGÀ.TGGGGTTTGCÀTCÀGCCÀCCTC 1360

C TCÀÀATATTTTTÀÀAÀATATTÀC CÀCÀÀÀGTGGGC CÀATTGGAGGTATTÀÀÀTC ÀÀTGGGÀÀTTÀC TAC CTTAGTTCÀG

1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440

Seq. GenBank VP2 CTCAÀATATTTTT].ÀÀAATAnACCACAÀAGTGGGCCAATTGGAGGTA.mlAÀÀTCÀÀTGGGÀATTACTACCTTAGTTCÀG 1440
Consenso VP2 CTCÀÀÀTATTTmlÀÀÀAÀTAnACCÀCÀÀÀGTGGGCCÀÀTTGGAGGTÀTTIAÀÀTCÀÀTGGGÀÀTTACTÀCCTTAGTTCÀG 1440

TXTGCC GTGGGÀÀTTÀ TGACÀGTÀÀC TATGACÀTTTÀ.AÀ TTGGGGC CCC GTÀÀÀGC TAC GGGAC GGTGGÀATC C TCÀÀC C

1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520

Seq. GenBank: VP2 TATGCCGTGGGAAnATGACAGTAACTATGACÀTTTÀÀÀTTGGGGCCCCGTR.AÀGCTXCGGGACGGTGGÀATCCTCÀÀCC ].520
Consenso VP2 TÀ.TGCCGTGGGÀATTÀTGÀCÀGTB.ÀCTATGACÀTTTÀÀATTGGGGCCCCGTÀÀÀGCTACGGGÀCGGTGGÀÀTCCTCÀÀCC 1520

TGGÀGTTTXTC C C CCGCAC GCAGCÀGGTCÀTTTÀC CÀTATGTÀC TGTATGÀC CC CÀCAGC TÀCÀGATGC.AÀÀÀCÀÀCÀC C

IS30 1S40 ISSO 156D 1570 1580 1590 1600

seq. GenBank VP2 TÇCÀG+XTCCCCCÇCACÇCÀÇCÀCCTCÀTTIACCÀTXTÇUAClblTKTCACCCCÀCAÇCUXCÀÇA'
Consenso VP2 TGGAGTnATCCCCCGCACGCÀGCÀGGTCÀTmACCÀTATGTACTGTÃTGACCCCÀCÀGCTÀ.CAGA'

LCÀÀCACC 1600

LCÀÀCÀCC 1600

ACÀ GACATGGATA TGAÀÀÀGC C TGÀA GAÀTTGTGGÀCÀGC CÀÀÀÀGC CGTGTGCÀC C CÀ TTGTA

1610 1620 1630 1640 ISSO 1660

Seq. GenBalik VP2 ÀCÀGACÀTGGAIA.TGAÀÀÀGCCTGÀAGAATTGmÀCÀGCCÀÀÀAGCCGTGTGCACCCÀTTGTA
Consenso VP2 ACÀCÀCÀldçcÀTATÇAÀAÀOCCTeAÀÇÀÀTTCTCCXCÀOCCÀÀÀAÇCCÇTCrçCACCCÀTTCTÀ

1664

1664

125


