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RESUMO 

GOMES, F. G. F. L. R. Geração de vetor lentiviral sintético para terapia gênica 
ex vivo. [Generation of synthetic lentiviral vector for ex vivo gene therapy]. 2016. 88 
f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

A terapia gênica consiste em introduzir uma sequência de nucleotídeos, codificante 

ou não-codificante, que tenha a capacidade de interferir na progressão de uma 

doença por ativação, inativação ou modulação da expressão de um gene alvo. Uma 

das rotas de transferência gênica é a ex vivo. Essa rota consiste em realizar a 

modificação gênica ex vivo de um tipo celular do organismo afetado, seguida do 

transplante celular no indivíduo para a correção do fenótipo. Dentre os vários vetores 

virais utilizados para transferência gênica, o sistema lentiviral é considerado um dos 

mais eficazes, visto que é capaz de manter altos níveis de expressão a longo prazo. 

Além disso, dentre os vetores virais que se integram no genoma, esse é considerado 

o mais seguro, tendo apresentado apenas um caso com relatado de efeito colateral 

sem reação adversa. Uma nova tecnologia utilizada para padronizar sistemas 

biológicos é a biologia sintética. Essa tecnologia pode ser utilizada como ferramenta 

para produzir e/ou otimizar sistemas de expressão para produção de proteínas de 

interesse terapêutico. O objetivo desse trabalho é gerar um vetor lentiviral sintético, 

para terapia gênica ex vivo, para reposição enzimática. Foram geradas quatro 

linhagens celulares humanas com produção transiente das proteínas terapêuticas 

Prot_Ctr e Prot_Mut sob controle dos promotores CMV e HeF1a. Para padronização 

do ensaio de transfecção, foram geradas duas linhagens celulares humanas que 

expressão da proteína fluorescente verde (GFP) sob controle dos mesmos 

promotores citados acima. Como controle negativo das linhagens produtoras da 

proteína terapêutica, foi gerada uma linhagem como vetor plasmidial vazio 

pLV_GTW_Mock. O nível de expressão do mRNA relativo às proteínas terapêuticas 

variou de 3.581,95 + 1.322 a 10.377,18 + 2.562 URE, não havendo diferenças 

significativas entre as linhagens produzidas (p > 0,05). O nível de produção da 

proteínas terapêuticas variou de 30,98 UI/mL a 241,1 UI/mL. A linhagem com maior 

produção dessa proteína foi a 293T/HeF1a_Prot_Mut, e essa diferença é 

significativa (p < 0,05). A partir da transfecção dos plasmídeos auxiliares e 

plasmídeo portador do cDNA que codifica a Prot-Mut na linhagem celular 293-T foi 



 

 
 

obtido o vetor lentiviral com título de 1,68x107 pLV/mL. Em conclusão, é possível 

gerar um vetor lentiviral funcional portador da Prot_Mut para utilização em terapia 

gênica ex vivo. Espera-se que o produto desse projeto de pesquisa gere uma 

patente. Para evitar a quebra de novidade, atividade inventiva e suficiência 

descritiva, requisitos mínimos de patenteabilidade, os resultados foram apresentados 

sem mencionar a doença e o gene em estudo. 

 

Palavras-chave: Lentivírus. Proteína terapêutica. Biologia sintética. Terapia gênica. 

 
  



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

GOMES, F. G. F. L. R. Generation of synthetic lentiviral vector for ex vivo gene 
therapy. [Geração de vetor lentiviral sintético para terapia gênica ex vivo]. 2016. 88 
f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

Gene therapy involves introducing a nucleotide sequence, coding or non-coding that 

can to interfere with the progression of a disease by activating, inactivating or 

modulating the expression of a target gene. One of the gene transfer routes is the ex 

vivo. This route consists in producing a ex vivo gene modification of a cellular kind of 

the affected organismo, following the transplant of those cells to correct the fenotype. 

Among the various viral vectors used for gene transfer, the lentiviral system is 

considered one of the most effective, since it is able to maintain high levels of long-

term expression. Between the viral vectors that integrate into the genome, the 

lentiviral system is considered the safest, and It has only filed a case with reported 

side effect without adverse reaction. A new technology used to standardize biological 

systems is the synthetic biology. This technology can be used as a tool to produce 

and/or optimize expression systems for production of proteins of therapeutic interest. 

The aim of this study is to generate a synthetic lentiviral vector for ex vivo gene 

therapy, for enzyme replacement therapy. It were generated four human cell lines 

with transient production of therapeutic proteins Prot_Ctr and Prot_Mut under the 

control of CMV and HeF1a promoters. To standardize the transfection assay were 

generated two human cell lines expressing green fluorescent protein (GFP) under 

control of the same promoters cited above. As a negative control of the producing cell 

lines, It was generated a human cell line with an empty plasmid vector 

pLV_GTW_Mock. The level of mRNA expression relative to the therapeutic proteins 

ranged from 3581,95 + 1322 to 10377,18 + 2562 REU, there were no significant 

differences among the produced cell lines ( p> 0.05 ). The production level of 

therapeutic proteins ranged from 30.98 IU/mL to 241.1 IU/mL. The cell line with the 

highest production of the therapeutic protein was 293T/HeF1a_Prot_Mut+, and this 

difference is significant (p < 0.05 ). From the transfection of the plasmid containing 

the cDNA encoding the Prot_Mut and packing plasmid It was obtained lentiviral 

vector with the titer 1,68x107 pLV/mL. In conclusion, it is possible to generate a 



 

 
 

functional lentiviral vector carrying the Prot_Mut for use in ex vivo gene therapy. It is 

expected that the product of this research project generates a patent. To avoid 

breaking novelty, inventive activity and descriptive sufficiency, minimum requirements 

for patentability, the results were presented without mentioning the disease and the 

gene under study. 

 
Keywords: Lentivírus. Therapeutic protein. Synthetic biology. Gene therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A produção de proteínas recombinantes faz parte de uma indústria 

multibilionária, e compreende produtos biofarmacêuticos e enzimas industriais. As 

vendas anuais globais de medicamentos recombinantes estão na faixa de 120 

bilhões de dólares, e a expectativa é que tenham atinjido 150 bilhões em 2015 

(BUTLER E MENESES-ACOSTA, 2012). 

Desde o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, no final da 

década de 70, a utilização de proteínas recombinantes na terapêutica tornou-se uma 

estratégia atrativa para tratar a progressão da doença (FERRER-MIRALES et al., 

2009). Em 1982, o Food and Drug Administration autorizou a produção de insulina 

humana recombinante produzida de Escherichia coli, a primeira proteína 

recombinante terapêutica para entrar no mercado (referência sem lista de autores – 

FDA DRUG BULL, 1982). A quadro 1 representa a linha do tempo da primeira 

publicação sobre a produção das proteínas recombinantes nos vários sistemas de 

expressão e a primeira aprovação pelo FDA. 

 
Quadro 1 – Linha do tempo com a data de expressão de proteínas recombinantes e a data de 

aprovação por agência regulatória 
 

 
 Bactéria Leveduras Células 

de 
Insetos 

Células de 
Plantas 

Animais 
Transgênicos 

Células 
Animais 

Primeira 
publicação 
sobre o uso 
do sistema 

1977 
Somatostatina 

1981 
Interferon 

1983 
Interferon ß 

1986 
hGH 

1988 
Fator IX 

1980 
Eritropoeietina 

Ano da 
primeira 

aprovação 
pelo FDA 

1982 
Insulina 

1986 
HBsAg 

2012 
Vacina 
contra 

Influenza 

2013 
Taliglu-
cerase 

2009 
Anticoagulante 
Antitrombina 

1986 
Ativador de 

Plasminogênio 
Tecidual 

Referências 

Itakure et al., 
1977; FDA 
Drug Bull, 
1982 

Hitzeman 
et al., 
1981; 
Walsh, 
2003 

Smith et 
al., 1983; 
Protein 
Sciences 
Corporati
on (2012) 

Barta et 
al., 
1986; 
FDA, 
2013 

Fu-Kuen et al. 
1985; Tate et 
al., 1987   

Simons et al., 
1988; FDA, 
2009 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

 

Embora a engenharia genética ofereça uma riqueza de oportunidades 

comerciais, ao trazer uma proteína recombinante para o mercado, exige um 

investimento de tempo, recursos humanos e financeiros, porque os processos de 
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síntese e purificação são tecnicamente complexos e tendem a variar de acordo com 

cada proteína. Os sistemas de expressão de proteínas recombinantes incluem 

bactérias, leveduras, células de insetos, células vegetais, animais transgênicos, 

células animais e células humanas. Cada um desses sistemas de produção tem 

vantagens e desvantagens específicas, as quais serão descritas abaixo (DEMAIN;  

VAISHNAV 2009; FERRER-MIRALLES et al., 2009; CORCHERO et al., 2013). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

 

 

Os sistemas de expressão mais comuns para produtos farmacêuticos 

recombinantes são derivados de bactérias, leveduras, células de insetos, células de 

mamíferos e células de plantas. Cada sistema, tem suas propriedades fundamentais 

que afetam a qualidade e quantidade da produção (Quadro 2). Características 

inerentes a uma proteína alvo também afetam a capacidade de produção. A 

transição do sistema de produção de um laboratório para a escala industrial também 

requer planejamento estratégico e flexibilidade. 
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Quadro 2 - Sistemas de produção de proteínas recombinantes: vantagens e desvantagens 
Sistemas de 
Produção 

Bacteriano Levedura Células de Inseto Células de Plantas Animais Transgênicos Células Animais 

 
Vantagens 

 
Meio de crescimento 
simples; 
Crescimento rápido; 
Fácil inserção; Altos 
níveis de produção. 

 
Meio simples; 
Crescimento 
rápido; Baixo 
custo; Livre de 
endotoxinas; 
Dobramento da 
proteína é mais 
eficiente que no 
sistema 
bacteriano; capaz 
de realizar a 
maioria das 
modificações pós-
traducionais 

 
Fácil infectar as 
células com vetor de 
expressão; 
integração no DNA é 
estável; purificação 
mais simples, devido 
ao fato dessas 
células lisarem após 
96 horas da infecção; 
produz grandes 
quantidades da 
proteínas desejadas. 

 
A glicosilação, 
compartimentalização e 
armazenamento estável em 
organelas/orgãos; é um 
sistema mais econômico; as 
proteínas podem ser 
expressas em várias células 
ou tecidos alvo; a produção 
de proteína  pode ser feita 
em proporção industrial; 
Proteínas tem menos 
possibilidade de estarem 
contaminadas com 
patógenos humanos ou de 
mamíferos. 

 
Alta qualidade das proteínas 
produzidas; capaz de 
realizar modificações pós-
traducionais da mesma 
forma que linhagens 
celulares; capacidade de 
expansão do rebanho para 
produção em larga escala 

 
O padrão modificações 
pós-traducionais é similar 
ao de humanos; pode 
produzir proteínas 
complexas; e baixa 
imunogenicidade em 
humanos; é mais fácil 
conseguir permissão de 
agências reguladoras 
para uso como proteína 
terapêutica em humanos; 
pode atingir alta 
densidade cellular em 
cultura em biorreatores. 
 

 
Desvantagens 

 
Presença de 
proteases e 
endotoxinas *; 
Tamanho de 
proteína pequeno 
(<60KDa); Proteínas 
de baixa 
complexidade; Sem 
glicosilação; 
Corpúsculos de 
inclusão torna o 
processo de 
purififação mais 
difícil 

 
As modificações 
pós-traducionais 
diferem das 
realizadas por 
mamíferos; as 
estruturas N-
glican podem ser 
consideradas 
alergênicas; 
Tendência de 
hiperglicolisar 
proteínas 

 
Modificações pós-
traducionais não são 
tão complexas quanto 
as vistas em 
mamíferos; Proteases 
virais podem 
degrader a proteína 
de interesse. 

 
O baixo nível de expressão e 
acúmulo de algumas 
proteínas; proteína com 
modificações pós-
traducionais incorretas; 
podem causar uma reação 
de imunogenicidade;\. 

 
Baixa taxa de sucesso e 
sobrevivência dos animais 
transgênicos; a taxa de 
integração do gene é, muitas 
vezes, baixa e instável; os 
genes inseridos no animal 
transgênico podem ter 
consequências não 
desejadas; risco  
contaminação, no caso de 
ruminantes, com prions. 

 
Longo tempo de 
crescimento; é um 
sistema caro; seleção de 
clones isolados leva 
longo tempo, quando 
comparado a outros 
sistemas. 

Referências Ebisu et al., 1992; 
Jenkins e Curling, 
1994; Swartz, 1996; 
Murashima et al., 
2002; Demain e 
Vaishnav, 2009 

Gellison et al., 
1992; Dale et al., 
1999 ; Choi et al., 
2003 ; Gerngross, 
2004; Hamilton et 
al., 2006; Demain 
e Vaishnav, 2009 

Luckow e Summers, 
1988; Miller, 1988; 
Agathos, 1991; 
Knight, 1991; Bisbee, 
1993; Morrow, 2007 

Daniell et al., 2001; Seon et 
al., 2002; Twyman et al., 
2003; Faye & Gomord, 2004; 
Twyman, 2004; Sethuraman 
& Stadheim, 2006;  Platis et 
al., 2008; Wilken e Nokolov, 
2012 

Markaki et al., 2007; 
Houdebine, 2009; Miao, X, 
2013; Yanlin, W, 2013; 
Dosay-Akibulut, 2014; 

Dartar et al., 1993; Wurm 
e Bernard, 1999; Dyck et 
al., 2003 Aldridge, 2006; 
Ryll, 2008; CocoMartin e 
Harmsen, 2008; Jarvis, 
2008; Weaver e 
Rosenthal, 2010 
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2.1.1 Sistema bacteriano 
 

 

A Escherichia coli é um dos primeiros sistemas e mais amplamente utilizados, 

sistemas de produção de proteínas heterólogas (TERPE, 2006). Algumas vantagens 

desse sistema incluem rápida taxa de crescimento, rápida expressão, cultivo fácil e 

alto rendimento na produção (SWARTZ, 1996). Este é um sistema que foi utilizado 

para produção, em larga escala, de várias proteínas comerciais. Para proteínas que 

não necessitam de modificações pós-traducionais, esse é o sistema ideal. Essas 

bactérias podem acumular até 80% do seu peso em proteínas recombinantes e 

sobreviver a uma variedade de condições ambientais (DEMAIN; VAISHNAV, 2009).  
O sistema de E. coli tem algumas desvantagens que devem ser superadas 

para melhorar a eficiência da expressão de proteínas. Alta densidade de células 

resultam em toxicidade devido à formação de acetato; a solução seria controlar o 

nível de oxigênio. As proteínas produzidas em corpúsculos de inclusão são, 

frequentemente, inativas, insolúveis e necessitam de remodelamento. Esse sistema 

produz proteínas sem modificações pós-traducionais, que é a razão porque alguns 

anticorpos produzidos não reconhecerão proteínas de mamíferos (JENKINS; 

CURLING, 1994).  

Outro sistema bacteriano bastante utilizado é o de Bacilos gram-positivos. 

Esse sistema de expressão é recomendado  para expressão de enzimas como 

proteases (para detergentes) e amilases (para fermentação). Algumas vantagens do 

sistema de Bacilus sp são: alta secreção sem envolvimento de corpúsculos de 

inclusão, metabolicamente robusto, recuperação eficiente e custo-efetiva do produto, 

fácil manipulação e é sistema geneticamente bem caracterizado. Algumas dessas 

vantagens só existem em indústrias, e são indisponíveis para o meio acadêmico. 

Além disso, os genomas das bactérias Bacillus subtilis e Bacillus lichenniformis 

foram sequenciados, e não há produção de endotoxinas ou exotoxinas 

(MURASHIMA et al., 2002). A secreção das proteínas desejadas no meio de 

fermentação resulta num processo de purificação mais fácil, que elimina a 

necessidade de ruptura celular ou processamento químico, o que torna a 

recuperação relativamente eficiente e custo-efetiva (DEMAIN; VAISHNAV, 2009). As 

espécies usadas para expressão são: Bacillus megaterium, B. subtilis, B. 
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licheniformis e Bacillus brevis. Essas bactérias não possuem membranas que 

contenham lipopolisacarídeos, como as bactérias gram-negativas. As linhagens 

industriais do B. subtilis são eficientes secretores e podem expressar proteínas 

recombinants em níveis de até 3g/L (EBISU et al., 1992). A produção de proteínas 

no sistema bacteriano de E. coli corresponde a 30% dos produtos aprovados para 

comercialização. A quadro 3 mostra uma lista com 7 fármacos produzidos em E. coli. 

 
Quadro 3 - Proteínas terapêuticas recentemente aprovadas usando Escherichia coli como sistema de 

expressão 
Nome 

genérico 
Proteína 
(Marca) 

Indicações Data de 
aprovação/ 

Local de produção 

Companhia 

Ranibizumab Lucentis Degeneração 
macular hidrópica 

associada à 
idade 

2006 US; 2007 
EU 

Genentech 

Somatropin Accretropin Deficiência do 
hormônio de 
crescimento; 
Síndrome de 

Turner 

2008 US Cangene 

Certolizumab 
pegol 

Cimzia Doença de Crohn 2008 US UCB 

PEG 
interferon 

alfa-2b 

PegIntron Infecção por 
hepatite C 

crônica 

2008 US Schering-
Plough 

Romiplostin Nplate Púrpura 
Trombocitopênica 

Imune Crônica  

2008 US Amgen 

Interferon 
beta 1b 

Extavia Esclerose 
múltipla 

2008 EU Novartis 

Pegloticase Krystexxa Gota crônica 2010 US Savient 
Pharms 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

 

 

2.1.2 Sistema de levedura 
 

 

Leveduras são organismos eucarióticos unicelulares, e frequentemente são 

utilizados para produzir proteínas recombinantes que não são bem produzidas em E. 

coli devido a problemas relacionados à ausência de modificações pós-traducionais. 
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As principais vantagens desse sistema são alta produtividade, durabilidade, custo-

benefício vantajoso, alta taxa de crescimento (DEMAIN; VAISHNAV, 2009) 

realização de modificações pós-traducionais (CHOI et al., 2003; DALE et al., 1999; 

GERNGROSS, 2004; HAMILTON et al., 2006) e faz dobramento da proteína 

produzida e alta densidade no meio de cultura (GELLISON et al., 1992). As 

linhagens de leveduras são bem caracterizadas e conhecidas por realizar 

modificações de glicosilação (CHOI et al., 2003). São fáceis de manipular e com 

custo de produção e manutenção reduzido, quando comparado a sistemas de 

células de insetos ou mamíferos, além de serem facilmente adaptáveis aos 

processos de fermentação (DEMAIN; VAISHNAV, 2009). As duas linhagens de 

leveduras mais utilizadas são a Sacharomyces cerevisiae e a Pichia pastoris 

metilotrófica. Várias espécies de leveduras demonstraram ser extremamente úteis 

para expressão e análise de proteínas recombinantes de eucariotos. A quadro 4 

mostra uma lista de 7 fármacos obtidos pelo cultivo de leveduras. 



 

 

27 

Quadro 4 - Exemplos de produção de produtos heterólogos em levedura  

Tipo de produto Aplicação específica 
 

Referências 
 

Hormônios Produção de insulina e precursores 
de insulina. Através da engenharia 

de sequências líder, a produtividade 
da produção de proteínas tem sido 

substancialmente aumentada. 

Kjeldsen (2000) 

Vacinas Produção da vacina da hepatite. 
Através da expressão de uma 

proteína de superfície de um vírus 
em levedura, uma vacina eficiente 

tem sido desenvolvida. 

Ishida et al. (2006) 

Ácidos orgânicos Produção do ácido lático. Através da 
expressão de um ácido láctico 
desidrogenase heteróloga em 
levedura, a produção de ácido 

láctico foi alcançado. 

Porro et al. (1999) 

Sesquiterpenes Através da expressão de genes 
heterólogos de planta em levedura, 
muitos diferentes sesquiterpenes 
tem sido produzido. Isso inclui o 

ácido artemisínico precursor 
antimalárico. 

Ro et al. (2006) 

Carotenóides β-caroteno e licopeno foram 
produzidos através da expressão de 

genes de bactéria em levedura.  

Yamano et al. (1994) 

Diterpenóides Através da expressão de 10 de 
genes de planta em levedura, uma 
grande parte da rota biossintética 

com o taxol foi reconstruída. 

DeJong et al. (2006) 

Polyketides Através da expressão combinada de 
um gene que codifica a sintase de 
policétido, juntamente com uma 

enzima de ativação, 6-MSA pode ser 
produzida em títulos elevados em 

levedura. 

Kealey et al. (1998) 
Mutka et al. (2006) 

Wattanachaisaereekul et al. 
(2007) 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) adaptado de Nielsen e Jewett (2008) 
 

 
2.1.3 Sistema de células de inseto 

 

 

Células de inseto são capazes de realizar modificações pós-traducionais mais 

complexas que fungos (DEMAIN; VAISHNAV, 2009). Essas células também 

possuem um maquinário celular que permite o dobramento de proteínas de 

mamíferos, e são bem adequadas para produção de proteínas solúveis (AGATHOS, 

1991). O vetor mais utilizado para a expressão de proteínas recombinantes em 

insetos é o bacilovirus, um nucleopolihedrovirus (NPV) que contém dupla fita de 

DNA circular, e é naturalmente patogênico para células de lepidopteros, e de fácil 
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crescimento in vitro (KNIGHT, 1991). A linhagem celular utilizada é a Spodoptera 

frugiperda cuja cultura é realizada pelo crescimento em suspensão.  

A expressão mediada por bacilovirus em células de insetos oferece várias 

vantagens, como: modificações pós-traducionais, clivagem correta do peptídeo sinal, 

processamento proteolítico apropriado, acilação, palmitilação, miristilação, 

amidação, carboximetilação, e prenilação (LUCKOW; SUMMERS, 1988; MILLER, 

1988); dobramento protéico apropriado e formação de ligações dissulfeto; altos 

níveis de expressão, indicado pela produção a partir de vetor de bacilovirus com 

produção de 11g/L da proteína recombinante (MORROW, 2007); fácil de ampliar a 

cultura para uma alta densidade celular; É um sistema seguro, visto que o 

bacilovirus pode infectar células de invertebrados, mas não de mamíferos ou 

vegetais; expressão simultânea de mais de um gene; flexibilidade no tamanho da 

proteína. 

Esse sistema, entretanto, possui algumas desvantagens. Por exemplo: alguns 

padrões de modificações pós-traducionais são diferentes e devem ser avaliados 

para cada proteína em questão; os níveis de secreção de proteínas de mamíferos 

muitas vezes são inferiors ao observado em células animais, problema esse que 

pode ser contornado pela adição de sinais secretórios de insetos (sequência de 

militinina), e, em geral, os níveis de expressão são baixos e podem ser contornados 

com otimização da multiplicidade de infecção (BISBEE, 1993). Embora cultura de 

células de inseto tenha se tornado usual até o momento não existe um biofármaco 

derivado de desse sistema comercializado. É conhecido que em 2012, o FDA 

aprovou a vacina a primeira vacina contra influenza produzida em Spodoptera 

frugiperda (FDA, 2012). 

 
 
2.1.4 Sistema de células vegetais/vegetais transgênicos 

 

 

Para produção de proteínas recombinantes, o uso de plantas é menos 

dispendioso quando comparado à células de mamíferos e requer menos tempo de 

cultivo/crescimento (TWYMAN, 2004; PLATIS et al., 2008; WILKEN; NOKOLOV, 

2012).  
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Existem diferentes abordagens para como expressar proteínas recombinantes 

em plantas: transformação nuclear ou de plastídeo, expressão transiente ou 

permanente, calo ou planta inteira em cultura de suspensão (DESAI et al., 2010). A 

maioria das proteínas terapêuticas tem sido produzida por transformação nuclear, e 

as proteínas expressas são isoladas e purificadas de plantas transgênicas 

regeneradas (DESAI et al., 2010). A transformação nuclear é obtida por meio da 

infecção de Agrobacterium tumefaciens. A A. tumefaciens atenuada é o vetor mais 

comumente utilizado para transformação nuclear de dicotiledôneas e para várias 

monocotiledôneas (LESSARD et al., 2002).  

Algumas vantagens dos sistemas vegetais são: a glicosilação, 

compartimentalização e armazenamento estável que ocorre naturalmente em 

algumas organelas/orgãos (DEMAIN; VAISHNAV 2009). É um sistema mais 

econômico quando comparado aos sistemas de células de mamíferos e fermentação 

microbiana. A produção da proteína desejada nesse sistema pode corresponder a 2-

10% do valor total de produção do processo de fermentação microbiana, e de 0,1% 

do custo em células de mamíferos. Apesar disso depender da espécie utilizada e da 

proteína de interesse (TWYMAN et al., 2003). As proteínas desejadas podem ser 

expressas em várias células ou tecidos alvo, onde passam a ser mais estáveis e ser 

transportadas sem prejudicar sua estrutura por até 3 anos; (TWYMAN et al., 2003). 

A produção de proteína recombinante pode ser feita em proporção industrial, no 

entanto, a quantidade e qualidade da mesma podem ser afetadas pela mudança de 

escala de obtenção do produto. Proteínas terapêuticas derivadas de plantas, 

purificadas ou não, tem menor possibilidade de estarem contaminadas com agentes 

patogênicos a humanos que as produzidas em células de mamíferos (GIDDINGS et 

al., 2000). O processamento necessário é mais fácil e barato, principalmente quando 

a proteína é expressa em tecidos como sementes (SEON et al., 2002). Vegetais 

podem realizar a maioria das modificações pós-traducionais necessárias para 

estabilidade e atividade da proteína (FAYE; GOMORD, 2004).  

As principais limitações desse sistema são o baixo nível de expressão e 

acúmulo de algumas proteínas (DANIELL et al., 2001) e produção da proteína com 

modificações pós-traducionais incorretas (DESAI et al., 2010). As principais 

diferenças entre as proteínas produzidas em plantas e animais estão relacionadas 

com as moléculas de açúcar que estão ligadas à proteína. Proteínas produzidas por 

plantas não realizam terminação em glactose e ácido siálico, enquanto produzem 
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terminações em α-(1,3) fucose e β-(1,2) xilose que não estão presentes em células 

de mamíferos. Então, glicoproteínas produzidas em plantas podem causar uma 

reação de imunogenicidade, que podem afetar suas propriedades farmacocinéticas 

e levar problemas regulatórios (SETHURAMAN; STADHEIM, 2006). Para o 

desenvolvimento de glicoproteínas em sistemas vegetais, se faz necessária a 

utilização de técnicas que possam inibir a incorporação de alguns açúcares 

indesejáveis e que permitam a produção de novas moléculas para produção de 

proteínas humanizadas (SETHURAMAN; STADHEIM, 2006). A quadro 5 mostra 

uma lista de 5 fármacos obtidos pelo cultivo de vegetais transgênicos aprovados. 
Quadro 5 – Exemplos de produtos aprovados, obtidos de vegetais transgênicos 

Droga Marca Fonte vegetal Aprovação 
FDA 

Ensaios 
clínicos 

Alvos 

Rivastigmin
e 

Exelon Physostigma 
venensosum Balf. 

(Leguminosae) 

2000 - Inibe AChE na 
região do córtex e 
do hipocampo 

Galantamine Razadyn
e 

Lycoris radiata 
(L’Hér.) Herb 

(Amaryllidaceae) e 
Galanthus nivalis L. 

2001 - Inibição reversível 
da AChE e ação 
alostérica de 
receptores de 
acetilcolina 
nicotínicos 

Huperzine A - Huperzia serrata 
(Thumb) Trevis 

(Lycopodiaceae) 

- Fase III Restaura déficits 
cognitivos por inibir 
reversivelmente 
AChE 

Curcumin Longvida
® 

Curcuma longa L. 
(Zingiberaceae) 

- Fase II Anti-
amiloidogênico, 
anti-inflamatórios, 
anti-ChE, anti-β-
secretase 

Resveratrol - Vitis vinífera L. 
(Vitaceae) 

- Fase III Impede deficiências 
cognitivas e 
estresse oxidativo 
associado ao 
reduzir a formação 
de placas 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

 
2.1.5 Sistema de animais transgênicos 

 

 

Os primeiros animais transgênicos continham DNA exógeno, em seu genoma, 

que era transmitido para geração seguinte (JONES, 2011). Animais trangênicos 
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podem ter várias aplicações em ciências como: aumento da produtividade, aumento 

na qualidade dos produtos de origem animal, criação de modelos para doenças 

humanas e produção de proteínas e outros compostos terapêuticos (MIAO, 2013) 

Animais transgênicos têm a habilidade de produzir proteínas complexas de uma 

forma eficiente e de forma superior aos outros sistemas de produção (HOUDEBINE, 

2009).  

O termo bioreator significa uma câmara de crescimento (ou câmara de 

fermentação) de células, ou microorganismos, usados na produção de proteínas 

recombinantes. Animais transgênicos podem ser utilizados como biorreatores, e já 

são utilizados como tal, além de já possuirem alguns testes clínicos em andamento e 

produtos aprovados (YANLI, 2013).  

Os sistemas de animais transgênicos podem expressar e secretar a proteína 

em várias fontes: leite (HOUDEBINE, 2000; HOUDEBINE, 2002), sangue, ovo (ZHU 

et al., 2005; VAN DE LAVOIR et al., 2006; LILLICO et al., 2007), plasma seminal 

(DYCK et al., 2003), urina e glândula sericígena (Royer et al., 2005), hemolinfa de 

insetos (MARKAKI et al., 2007). Cada um desses sistemas de produção tem suas 

vantagens e desvantagens, (Quadro 6) e devem ser escolhidos da forma que melhor 

se enquadrem nas especificações do produto e demanda.  

Algumas vantagens do sistema de produção em animais transgênicos são: 

alta qualidade das proteínas produzidas (HOUDEBINE, 2009); possibilidade de 

serem utilizadas várias espécies, como aves e mamíferos; capacidade de realizar 

modificações pós-traducionais da mesma forma que linhagens celulares; capacidade 

de expansão do rebanho para produção em larga escala (YANLI, 2013). No entanto, 

esse sistema apresenta algumas desvantagens e riscos, como: baixa taxa de 

sucesso e sobrevivência dos animais transgênicos; a taxa de integração do gene é, 

muitas vezes, baixa e instável; os genes inseridos no animal transgênico podem ser, 

por vezes, deletérios; podem causar impacto ecológico; e pode haver contaminação, 

no caso de ruminantes, com prions (MIAO, 2013; YANLIN, 2013; DOSAY-AKBULUT, 

2014). A quadro 7 mostra uma lista de 6 fármacos obtidos pelo cultivo de animais 

transgênicos para uso em humano, sendo destes, (MOURA et al., 2011). 
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Quadro 6 – Comparação das diferentes fontes de proteínas recombinantes derivadas de animais 
transgênicos 

Pontos a considerar 
Leite Sangue Ovo Fluido 

Seminal 

Urina Casulo 

de seda 

Outros 

Nível de produção ✛ ✛ ✛ ✛ 

✛ 

✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

✛ 

✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

Custo de investimento ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

Custo de produção ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

✛ 

✛ ✛ ✛ ✛ 

Escalonamento de 
produção ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

Coleta ✛ ✛ ✛ ✛ 

✛ 

✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

✛ 

✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

✛ 

✛ ✛ ✛ ✛ 

✛ 

Purificação 
✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

Modificação Pós-
traducional ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

Glicosilação 
✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

Contminação com 
patógenos ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

Produtos no mercado ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛ 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) Adaptado de Houdebine (2009). 

Legenda:  - ausente/baixos níveis e ✛✛✛✛✛ - presente/altos níveis 

 
Quadro 7 – Exemplos de produtos aprovados, obtidos de animais transgênicos 
 

Produto Proteína Animal Ano de 
publicação/aprovação 

Atrym® Antitrombina Caprino 2006 
- Hormônio de 

Crescimento 
Caprino 2009 

- Fator de 
Coagulação IX 

Caprino 1997 

- Eritropoietina Caprino 2006 

Kanumar® Lipase ácida 
Lisossomal 

Humana 

Galinha 2015 

Ruconest®  Inibidor de 
Esterase C1 

Coelho 2014 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016)  Adaptado de Moura et al. (2011). 
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2.1.6 Sistema de células animais 
 

 

Entre as prinicipais vantagens das células animais podemos citar: seu rápido 

crescimento celular sendo possível atingir elevadas densidades celulares em cultura 

em biorreatores e modificações pós-traducionais quando necessárias. A partir de 

meados da década de 80 houve um grande avanço no uso de células animais para a 

produção de vacinas anti-rábicas (Green Monkey Kidney para vacina de polio, 

WROTNOWSKI, 1998); células baby hamster kidney (BHK) para produção de vacina 

contra febre aftosa (BAERTLING et al., 1983); células de hibridoma para a produção 

de anticorpos monoclonais e células Chinese Hamster Ovary (CHO) inicialmente 

utilizada para a produção do ativador de plasminogênio tecidual (tPA) (TATE et al., 

1987; ALVES et al., 2008). 

Células de mamíferos são bastante utilizadas, pois as proteínas produzidas 

por esse sistema são, frequentemente, dobradas e glicolisadas de forma apropriada 

(DEMAIN; VAISHNAV 2009). Por exemplo, o tPA humano produzido em células 

CHO possui nível de 34mg/L com recuperação de 47%, enquanto a mesma proteína 

produzida no sistema de E. coli apresentou produção de 460mg/L com recuperação 

de apenas 2%, devido a produção de corpúsculos de inclusão e perdas no processo 

de renaturação (DARTAR et al., 1993). Os níveis de produção de proteínas 

recombinantes, em células de mamíferos variam de 50mg/L a 26g/L (ALDRIDGE, 

2006; RYLL, 2008; COCOMARTIN; HARMSEN, 2008; JARVIS, 2008).  

Entre os diferentes tipos de células animais que vem sendo utilizadas para a 

produção de fármacos, as células CHO são as mais utilizadas. A quadro 8 mostra 

uma lista de 10 fármacos obtidos pelo cultivo de células animais aprovados para uso 

em humano, sendo destes, oito são produzidos em células CHO (ALVES et al., 

2008). 
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Quadro 8 – Exemplos de produtos aprovados, obtidos pelo cultivo em células animais 
 

Produto Proteína Indicação Célula Ano de 
aprovação 

Epogen® Eritropoetina Anemia CHO 1989 

Kogenate® Fator VIII Hemofilia A BHK 1993 

Gonal-f® Hormônio 
folículo-

estimulante 

Infertilidade 
feminina 

CHO 1995 

Avonex® Interferon-β Esclerose 
múltipla 

CHO 1996 

BeneFIX® Fator IX Hemofilia B CHO 1997 

Herceptin® 
(trastuzumab) 

Anticorpo 
monoclonal 

Câncer de 
mama 

CHO 1998 

Simulect® 
(basiliximab) 

Anticorpo 
monoclonal 

Rejeição aguda 
a transplante 

renal 

Mieloma de rato 1998 

Campath® 
(alemtuzumab) 

Anticorpo 
monoclonal 
humanizado 

Leucemia CHO 2001 

Xolair® 
(omalizumab) 

Anticorpo 
monoclonal 
humanizado 

Asma CHO 2003 

Avastin® 
(bevacizumab) 

Anticorpo 
monoclonal 
humanizado 

Carcinoma de 
colo ou reto 

CHO 2004 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016)  Adaptado de Alves et al. (2008). 
 
 
 
2.1.7 Sistema de células humanas 

 

 

Entretanto, apesar do extenso uso de células animais para a produção 

de proteínas recombinantes, em diversas situações o emprego de linhagens 

celulares humanas é mais adequado tendo em vista que as modificações pós-

traducionais são iguais às proteínas produzidas naturalmente.  

 Em particular, a estrutura de N-glicanos ligados às proteínas muitas 

vezes pode afetar significativamente a atividade biológica, estabilidade e 

imunogenicidade da proteína terapêutica, e nesse caso, o uso de linhagem 

celular humana é mais apropriado (DUMONT et al., 2015). A quadro 9 mostra 

uma lista de 7 fármacos obtidos pelo cultivo de células humanas aprovados para uso 

em humano, sendo destes, quatro são produzidos em células HEK293 (ALVES et 

al., 2008; DUMONT et al., 2015).  
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Quadro 9 – Exemplos de produtos aprovados, obtidos pelo cultivo em células humanas 
 

Produto Proteína Indicação Célula Primeira 
aprovação 

Companhia/País 

Replagal®/Agalsidase 
α 

α-galactosidase Doença de 
Fabry 

Fibroblasto 
humano 

2001 Shire Human 
Genetic/Europa 

Xigris®/Drotrecogin α Proteína C ativada Sépsis 
grave 

HEK 293 2001 Eli Lilly/Europa, 
EUA 

rFVIIIFc Fator VIII Hemofilia A HEK 293 2014  
rFIXFc Fator IX Hemofilia B HEK 293 2014  

Dulaglutide Insulina Diabetes 
tipo 2 

HEK 293 2014  

Idursulfase Iduronato-2-
Sulfatase (I2S) 

Síndrome 
de Hunter 

HT-1080 2006  

Velaglucerase α β-
glucocerebrosidase 

Doença de 
Gaucher 

tipo I 

HT-1080 2010  

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) Adaptado de Alves et al (2008) e Dumont et al (2015). 

 

O nosso laboratório tem experiência em desenvolvimento de plataforma de 

produção de proteinas recombinantes para Doenças Genéticas com Padrão de 

Herança Clássica por mais de 10 anos. Nesse periodo demonstramos que o uso de 

sistemas virais é mais eficiente que vetores de expressão não virais (PICANÇO-

CASTRO et al., 2008; FERNANDES et al., 2011). Além disso, entre os sistemas 

virais, o uso de sistema lentivirais é mais eficiente comparado aos sistemas 

retrovirais (FONTES et al., 2012; ROSA et al., 2012). Essa experiência inicial 

forneceu a base para investigação da presente proposta que tem como objetivo do 

uso do sistema lentiviral para a produção de uma proteina terapêutica. 

 

 

2.2 TERAPIA GÊNICA E BIOLOGIA SINTÉTICA 

 

 

O objetivo da terapia gênica é entregar material genético a células ou tecidos 

alvos com o objetivo de parar/reverter a progressão de doenças, ou seja essa 

modalidade terapêutica transfere uma sequência de ácidos nucléicos. A 

transferência pode ser realizada por métodos que envolvam um vetor viral ou não-

viral e o material genético pode ser um gene (na forma de cDNA), bem como 

sequências não-codificantes e capaz de alterar um processo celular (CONSTANZI-

STRAUSS; STRAUSS, 2015). As vias de transferência podem ser classificadas de 

duas formas: in situ (vetor diretamente transferido para o organismo) e ex vivo (as 
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células são modificadas fora do organismo). Alguns exemplos de vetores de 

transferência são: plasmídeos, vetores virais e nanopartículas (HSU et al., 2014; XU 

et al., 2014). No quadro 10 estão algumas características relativas aos principais 

vetores utilizados na terapia gênica. 

 

 
Quadro 10 – Sistemas de terapia gênica e suas características  

Vetor Retrovírus Lentivírus Adenovírus Vírus 
Adeno-

associado 

Plasmídeo 

Título Viral 109 109 1012 1012 - 
Rota de 

Transferência 
Ex vivo Ex vivo In situ In situ In situ 

Integração no 
genoma do 
hospedeiro 

Sim Sim Não Raramente Não 

Expressão a 
longo prazo 

Sim Sim Não Sim Não 

Resposta 
imune contra 

proteínas 
virais 

Não Não Sim Sim, mas 
leve 

Não 

Quantidade 
de 

protocolos 
clínicos* 

441 135 499 162 582 

Aplicação 
típica 

Sistema 
Hematopoiético 

Sistema  
Hematopoiético 

Câncer/Vacina Hemofilia 
Fibrose 
cística 

Cardiovascular 
Câncer 
Vacinas 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) Adaptado de Constazi-Strauss e Strauss (2015) 

Nota: *referência de http://www.abedia.com/wiley/ acessada em 11.6.16 

 

 

A biologia sintética é um campo emergente das ciências biológicas que tem 

como o objetivo integrar os conhecimentos obtidos em nível molecular e celular, e a 

elucidação dos mecanismos em nível de tecido, órgão e ecossistema. É uma área 

que se baseia em muitos conceitos já existentes nos campos de engenharia, sendo 

considerada uma versão informatizada, padronizada e em maior escala da 

engenharia genética (RABINOW; BENNETT, 2009). 

Em paralelo, permitiu o desenvolvimento da biologia sintética, que teve um 

grande avanço com o advento da era genômica. Assim, a biologia sintética emerge 

como uma ciência multidisciplinar que agrega biólogos, químicos, engenheiros, 

físicos, bem como, cientistas sociais e filósofos (FU, 2009).  
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Os avanços da biologia sintética permitiram que em 2005 fosse possível a 

síntese de 30% do primeiro bacteriófago (o bacteriófago T7)(CHAN et al., 2005). 

Cinco anos mais tarde, o grupo de pesquisadores do John Craig Venter Institute 

(JCVI) sintetizou o genoma do primeiro organismo procarioto, a bactéria 

Mycoplasma micoides (GIBSON et al., 2010) e, recentemente, um grupo de 

professores da Universidade John Hopkins realizou a síntese parcial de dois 

cromossomos de S. cerevisae, o que representa o genoma sintético do primeiro 

organismo eucarioto (DYMOND et al., 2011). Em 2016, pesquisadores do JCVI 

produziram, por meio das técnicas de biologia sintética, uma nova versão da bactéria 

Mycoplasma micoides (JCVI-synth3.0), que possui o genoma completamente 

produzido pela tecnologia de biologia sintética, com base no conceito de genoma 

bacteriano mínimo (HUTCHINSON III et al., 2016).  

Assim, o principal objetivo da biologia sintética é engenhar biologicamente 

peças ou sistemas, bem como redesenhar sistemas biológicos naturais, com 

aplicações nos campos de biossensores, terapêutica, produção de biocombustíveis 

e produtos farmacêuticos (KHALIL; COLINS, 2010). Na área da saúde, a biologia 

sintética emerge como uma plataforma biotecnológica para o desenvolvimento de 

vetores sintéticos e tem trazido importantes contribuições em várias áreas: câncer, 

imunologia e microbiologia, (RUDER et al., 2011). Utilização das peças para 

sintetizar e transplantar genes específicos, visando à otimização do metabolismo dos 

microrganismos pela manipulação de suas funções enzimáticas. Em síntese, 

modificar o metabolismo de organismos, alterando a produção de determinadas 

substâncias indesejáveis, e produzindo proteínas úteis, ou necessárias, aos 

processos metabólicos de seres humanos (SILVA et al., 2015), como, por exemplo, 

a insulina.  

A abordagem da biologia sintética aplicada à produção de proteínas de uso 

terapêutico requer a utilização de promotores sintéticos, codons otimizados, genes 

sintéticos, evolução dirigida, fatores de transcrição artificiais e inserção de fatores de 

expressão como componentes e dispositivos biológicos (PICKENS et al., 2012; 

HYUNAH et al., 2015). Desta forma, a biologia sintética é capaz de alterar a forma 

que um produto, naturalmente expresso em um sistema, seja produzido em maior 

quantidade e com melhor eficiência (AWAN et al., 2016). As abordagens da biologia 

sintética em relação à produção de proteínas prometem aprimorar os sistemas de 

expressão, bem como permitir a síntese de novos compostos terapêuticos. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Geração de um vetor lentiviral, por biologia sintética, para terapia gênica ex 

vivo para reposição enzimática em doenças do erro inato do metabolismo.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) Gerar sete linhagens bacterianas portadoras de vetores plasmidiais 

convencionais; 

2) Produzir em larga escala sete vetores plasmidias; 

3) Gerar quatro linhagens celulares humanas 293T com produção transiente da 

proteína terapêutica; duas com o gene marcador de seleção e uma linhagem 

controle portadora do vetor vazio;  

4) Caracterizar as quatro linhagens celulares portadoras do gene terapêutico 

quanto o nível de expressão do mRNA terapêutico ou mRNA marcador GFP; 

5) Caracterizar as quatro linhagens celulares quanto o nível de expressão da 

proteína terapêutica; 

6) Investigar se os vetores plasmidiais lentivirais gerados apresentam o potencial 

para formar partículas lentivirais que poderão ser utilizados em futuros estudos 

para a produção de linhagens celulares humanas com produção estável do gene 

terapêutico. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 
 
4.1 DNAS PLASMIDIAIS PORTADORES DE PROTEÍNA PROT_CTR, PROT_MUT 

OU DE GFP 

 

 

Os plasmídeos portadores dos cDNAs relativos às proteínas terapêuticas 

denominadas Prot_Ctr e Prot_Mut foram desenvolvidos em colaboração com o 

professor Ron Weiss (diretor do Centro de Biologia Sintética do MIT-USA) que 

apresenta domínio na tecnologia de Biologia Sintética. Para tanto, foi utilizado o 

sistema de clonagem Gateway da Applied Biosystems. Com o objetivo de investigar 

o promotor mais eficiente para a expressão do gene terapêutico na célula 

hospedeira humana, os mesmos foram clonados sob controle dos promotores 

constitutivos CMV (do ingles human cytomegalovirus immediated-early enhancer and 

promoter), conhecido como um promotor forte e o HeF1a (do ingles human 

elongation factor-1), frequentemente utilizado em situações em que o promotor CMV 

é silenciado. 

Nesse projeto foram utilizados os vetores lentivirais de terceira geração semi-

sintéticos para: Proteína Prot_Ctr com codons otimizados 

(pLV_GTW_CMV_Prot_Ctr) e pLV_GTW_HeF1a_Prot_Ctr), Proteína Prot_Mut com 

uma mutação não caracterizada (pLV_GTW_CMV_Mut e pLV_GTW_HeF1a_Mut). 

Para a padronização dos ensaios de obtenção de linhagens celulares humanas com 

produção transiente da proteína terapêutica foi utilizado o vetor lentiviral portador do 

cDNA relativo à Green Fluorescent Protein (GFP) sob controle dos mesmos 

promotores (pLV_GTW_CMV_GFP e pLV_GTW_HeF1a_GFP) e um vetor vazio 

conhecido por Mock (pLV_GTW_Mock), sem a sequência promotora e sem os genes 

terapêuticos ou controles. 
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4.2 TRANSFORMAÇÃO DE BACTÉRIAS COMPETENTES COM OS VETORES 

PLASMIDIAIS  

 

 

Para a reação de transformação bacteriana foi utilizado 20ng do plasmídeo 

circular em 30 μL da suspensão de bactérias E. coli competentes (Linhagem DH5a). 

Para transformação bacteriana com o plasmídeo mock foi utilizada a bacteria E. coli 

(Linhagem DB3.1) a qual contém a mutação no gene DNA girase para a propagação 

do operon ccdB (Invitrogen – códgio 1665651). Em seguida, essas bactérias foram 

incubadas no gelo por 30 minutos. Após essa etapa, as bactérias foram submetidas 

a um choque térmico a 42ºC por 30 segundos e recolocadas no gelo por mais 5 

minutos. O próximo passo foi adicionar 200 μL de meio SOC às bactérias 

submetidas ao choque térmico e incubá-las a 37oC, sob agitação de 180rpm por 1 

hora. Por fim, cerca de 30μL das bactérias transformadas foram plaqueados em 

meio LB ágar suplementado com carbenicilina (150 μg/ml) a fim de selecionar as 

bactérias recombinantes. 

  

 
 
4.3 EXTRAÇÃO DE DNA PLASMIDIAL  

 

 

As colônias bacterianas de E. coli transformadas com os plasmídeos 

lentivirais foram inoculadas em 30 mL de meio LB com 100 μg/mL de carbenicilina e 

incubadas durante 14 horas sob agitação a 180 rpm a 37°C. Em seguida realizou-se 

a extração do DNA plasmidial da bactéria, seguindo o protocolo do QIAGEN Plasmid 

Midi Kit (Qiagen inc, CA, USA). Após esse processo, o DNA plasmidial foi 

quantificado em espectofotômetro NanoDrop® 1000 (Thermo Scientific, Inc)(Quadro 

11). 
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Quadro 11 – Concentração do DNA plasmidial isolado das bactérias E. coli recombinantes 

Amostras Concentração 
(ng/mL) 

260/280 260/280 

pLV_GTW_Mock 239,2 2,08 1,84 

pLV_GTW_CMV_Prot_Ctr 735,3 1,98 1,90 

pLV_GTW_HeF1a_Prot_Ctr 770,4 2,02 1,98 

pLV_GTW_CMV_Prot_Mut 880,0 1,94 1,77 

pLV_GTW_HeF1a_Prot_Mut 804,1 2,00 1,81 

pLV_GTW_CMV_GFP 803,3 2,02 1,93 

pLV_GTW_HeF1a_GFP 767,2 1,93 2,03 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

 

4.4 CULTIVO E EXPANSÃO DA LINHAGEM CELULAR 293T 

 

 

Foi utilizada a linhagem celular humana linhagem 293T (Life Technologies/ 

Invitrogen™ - USA) foi descongelada, cultivada e expandida em garrafas de 75cm3. 

Essa linhagem é proveniente de rim de embrião humano, é aderente e foi escolhida 

para o desenvolvimento deste projeto por ser adequada para a produção de 

lentivírus, o que foi anteriormente demonstrado por Naldini e colaboradores em 

1996. A linhagem celular foi mantida em meio DMEM (do inglês, Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium) da GIBCO® suplementado com 10% de soro fetal bovino (SBF) da 

Hyclone® previamente inativado a 56ºC por 30 minutos, e 1% de antibiótico, 

penicilina e estreptomicina da GIBCO®. 

 
 
4.5 PREPARAÇÃO DE GEL DE AGAROSE COM O DNA PLASMIDIAL  

 

 

Foi preparado gel de agarose 1% com SYBR Green. Como tampão de 

corrida, utilizou-se TAE (40mM de TrisdHCl, 20mM de ácido acético, 1mM de EDTA, 

pH8.0). A eletroforese foi realizada a 110V por 40 minutos, seguida da vizualização 
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através de luz UV com 30nm de comprimento de onda. Para avaliação do DNA 

plasmidial, foi preparado um mix do DNA plasmidial, em quantidade de 300ng, com 

loading buffer (Glicerol (50%), Azul de Bromofenol (0.125%), Xileno Cianol (0.125%) 

e TE pH 8,0. 
 
 
4.6 TRANSFECÇÃO DOS DNAS PLASMIDIAIS NA LINHAGEM CELULAR 

HUMANA 293T  

 

 

O ensaio de transfecção foi dividido em dois grupos: grupo A (para extração 

de RNA e avaliação da expressão gênica); grupo B (para avaliação da eficiência da 

transfecção por citometria de fluxo) e grupo C (para coleta e avaliação da atividade 

biológica das proteínas terapêuticas). Para os três grupos foram plaqueadas, cerca 

de 100.000 células 293-T em placas de 6 poços, 48 horas antes da reação de 

transfecção. As células 293-T foram cultvadas com meio DMEM suplementado com 

10% de soro fetal bovino e 1% de Penicilina/Streptomicina e mantidas a 37ºC e 5% 

CO2. 

A transfecão foi realizada com o reagente Attractene transfection reagent 

(Qiagen inc, CA, USA), segundo especificações do fabricante. Em geral, o meio foi 

substituído cerca de 6 horas após a transfecção, sendo que para os grupos A e B 

foram adicionados meio fresco DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino e 

1% de Penicilina/Streptomicina e mantidas a 37ºC e 5% CO2. Enquanto que para o 

grupo C foi adicionado meio fresco DMEM sem soro fetal bovino, suplementado 

apenas com 1% de Penicilina/Streptomicina e mantidas a 37ºC e 5% CO2. 

Cerca de 48 horas após a troca do meio de cultura, as células foram 

coletadas para o isolamento do RNA total ou análise por citometria de fluxo da 

proteína GFP. Também foi coletado o sobreadante para a análise da atividade 

biológica das proteínas terapêuticas.  

 
 
4.7 CITOMETRIA DE FLUXO DAS CÉLULAS TRANSFECTADAS COM OS 

PLASMÍDEOS PLV_GTW_CMV_GFP E PLV_GTW_HEF1A_GFP  
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 A análise da positividade para GFP foi realizada no Laboratório de Citometria 

da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto (FUNDHERP) sob coordenação de 

Patricia Vianna Bonini Palma. Para a análise de expressão por citometria de fluxo, 

48 horas após transfecção com os plasmídeos pLV_GTW_CMV_GFP e 

pLV_GTW_HeF1a_GFP, as células foram tripsinizadas das placas de 6-well, 

centrifugadas (1200 rpm / 5 min) e o sobrenadante descartado. As células foram 

ressuspendidas em 200µL de solução de PBS e armazenadas ao abrigo da luz para 

posterior leitura. Imediatamente antes da análise, foi adicionado o marcador de 

viabilidade Iodeto de Propídeo (PI) no volume de 50µL na concentração de 50mg/mL 

(Sigma-Aldrich). A análise da proporção de células fluorescentes foi realizadas no 

aparelho FACSCaliburTM (Becton Dickinson, San Jose, CA, USA), a partir da 

contagem de 10.000 eventos para cada amostra. A proteína GFP (excitação = 

395nm e emissão = 510nm) é captada pelo sensor laser do aparelho, e os dados 

são avaliados pelo software CELLQuestTM (Becton Dickinson, BD, San Jose, CA, 

USA). Os gráficos em histograma foram montados no software FlowJo (FlowJo 

Enterpresise). 

 
 
4.8 ISOLAMENTO DO RNA TOTAL DAS LINHAGENS CELULARES 293/T E 

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO TRANSIENTE DOS MRNAS RELATIVOS ÀS 

PROTEÍNAS ALVO  

 

 

Após, 48 horas da transfecção, do grupo A, com os plasmídeos citados 

acima, foi feita a extração de RNA com o RNeasy mini kit (Qiagen inc., CA, USA), 

segundo recomendações do fabricante. Em seguida, as amostras de RNA total 

foram quantificadas no aparelho NanoDrop
TM 

1000 (Thermo Scientific, Inc) (Quadro 

12). 
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Quadro 12 –  Concentração e grau de pureza do RNA total isolado das linhagens 293T geradas após 
a transferência gênica 

Amostras Concentração 
(ng/mL) 

260/280 260/230 

293T/Mock 1 645,6 2,01 1,82 

293T/Mock 2 542,2 1,93 1,90 

293T/Mock 3 571,3 2,10 1,92 

293T/Mock 4 613,8 1,97 1,73 

293T/CMV_Prot_Ctr 660,4 2,03 1,81 

293T/CMV_Prot_Ctr 426,8 2,07 1,93 

293T/CMV_Prot_Ctr 654,2 1,98 2,03 

293T/HeF1a_Prot_Ctr 641,3 1,99 1,93 

293T/HeF1a_Prot_Ctr 502,7 2,02 1,79 

293T/HeF1a_Prot_Ctr 654,3 1,98 1,99 

293T/HeF1a_Prot_Ctr 535,7 2,02 1,94 

293T/CMV_Prot_Mut 424,9 1,94 2,02 

293T/CMV_Prot_Mut 510,5 2,03 1,90 

293T/CMV_Prot_Mut 510,7 1,88 1,89 

293T/CMV_Prot_Mut 520,1 1,77 2,01 

293T/HeF1a_Prot_Mut 521,1 1,98 2,00 

293T/HeF1a_Prot_Mut 461,9 2,02 1,84 

293T/HeF1a_Prot_Mut 536,3 1,94 1,78 

293T/HeF1a_Prot_Mut 571,1 2,05 2,10 

Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
 

A reação de transcrição reversa foi realizada com o QuantiTect Reverse 

Transcription Kit (Qiagen inc, CA, USA) de acordo com as recomendações do 

fabricante. A reação foi realizada em volume final de 20μL. A reação foi preparada 

em um volume final de 20µl. Primeiramente, foi preparado uma mistura contendo 

1µg de RNA total, 2µl de tampão 7x e completou-se com RNase-Free Water até 

atingir um volume de 14µl. Essa mistura foi submetida a um ciclo de 2 minutos a 

42ºC e 5 minutos a 4ºC. Em seguida, foi adicionado 6µl da segunda mistura (1µl de 

Transcriptase reversa; 4µl de tampão RT e 1µL de primer RT) completando o volume 

final de 20µl. Após, a reação foi submetida a um ciclo de 30 minutos a 42ºC e 3 
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minutos a 95ºC. Por fim, as amostras de cDNA foram estocadas em freezer - 20ºC 

para posterior análise de expressão gênica. 

Para a detecção da amplificação foi utilizado o sistema TaqMan com 

diferentes sondas específicas.  

Como endógeno foi utilizado o ensaio inventoriado da β-actina (Hs01060665) 

Nesse caso, a reação de amplificação foi realizada em um volume final de 10μL 

contendo de 2,0μL de cDNA (diluído 1:10); 0,5μL do ensaio inventoriado (20x) e 

5,0μL de Taqman master mix (2x).  

Para a avaliação dos níveis de expressão dos genes terapêuticos (Prot-Ctr e 

Prot-Mut) foi utilizada uma sonda customizada específica. Nesse caso, a reação de 

amplificação foi realizada em um volume final de 10μL contendo de 2,0μL de cDNA 

(diluído 1:10); 0,6 μL de cada oligonucleotídeo (forward e reverse) na concentração 

de 0,34 µM; 0,2 μL da sonda customizada na concentração de 10 µM; completado 

com 1,4 µl de H20 e 5,0μL de Taqman master mix (2x). A eficiência desse conjunto 

de oligonucleotídeos foi testada com diferentes concentrações dos mesmos. A figura 

1 mostra a curva padrão que demonstra a eficiência deste conjunto de 

oligonucleotídeos. 

 

Figura 1 - Curva padrão da eficiência do conjunto de oligonucleotídeos utilizado na avaliação dos 
níveis de expressão dos genes terapêuticos (Prot_Ctr e Prot_Mut) 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

Nota: A curva padrão foi obtida a partir da diluição seriada (1:10) de um pool de amostras com 
concentração conhecida. 

 
Para a avaliação do nível de expressão do gene que confere resistência à 
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puromicinao ensaio customizado específico. Nesse caso, a reação de amplificação 

foi realizada em um volume final de 10μL contendo de 4,5 μL de cDNA (diluído 1:10); 

0,5μL de ensaio customizado (20x) e 5,0μL de Taqman master mix (2x). 

A programação utilizada foi: 1 ciclo de 2 minutos a 50ºC; 1 ciclo de 10 minutos 

a 95ºC; 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1 minuto a 60ºC. As reações de 

amplificação foram realizadas no aparelho StepOne Plus System (Applied 

Biosystems, CA, USA). Os dados gerados foram obtidos pelo software 

StepOnePlusTMSystem. 

 
 
4.9 QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNA TOTAL DO SOBRENADANTE DA 

CULTURA DE CÉLULAS 293T PELA TÉCNICA DE BRADFORD 

 

 

As amostras de sobrenadante foram diluídas (1:10) para um volume final de 

70μl (amostra 7μl: Milli-Q 63μl água). Depois, as amostras foram misturadas em 

vórtex e adicionados 20 µl de amostra em cada poço (em triplicata) de uma placa de 

96 poços e 180 μl do reativo de Bradford (1x) para quantificação, em 

espectrofotômetro VERSAmax Molecular Devices, em comprimento de onda de 595 

nm e os dados foram obtidos pela Softmax Pro (Proteínas A quantificação de 

Bradford). Para obter a curva padrão, foi medida a BSA (albumina de soro de 

bovino) em concentrações crescents (12,5; 25; 50; 75 e 100 ug / ml) e água mili-Q 

como branco, todos em triplicata. 

A partir da dosagem de BSA foi obtida a curva padrão e os valores de 

absorbância das respectivas amostras foram substituídos na equação para se obter 

a concentração da amostra em g / ml. Esses dados foram utilizados para a análise 

da proteina terapêutica por espectrometria de massa. 
 
 
  



 

 

47 

4.10 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA POR ENSAIO FLUORIMÉTRICO 

 

 

O ensaio de atividade biológica por ensaio fluorimétrico foi realizado no 

Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) com a técnica descrita em Müller et al. (2010). O produto da reação 

enzimática foi detectado no espectrofluorímetro SpectraMax M2 (Molecular Devices). 

As leituras de fluorescência foram corrigidas pelo valor do “branco”, e os resultados 

foram comparados com a curva de calibração do substrato sintético (Figura 2A e 

2B). Os valores de atividade enzimática foram expressos em nanomoles de 

substrato hidrolisado por mililitro de sobrenadante por hora (UI/mL). 
Figura 2A – Curva de calibração para avaliação da atividade biológica 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

Nota: Equação da reta permite fazer a correlação entre o valor de fluorimetria (expresso em Unidades 
Relativas de Fluorescência – URF) e de atividade biológica (UI/mL). R2 = 0,99. 
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Figura 2B – Curva de calibração para avaliação da atividade biológica. 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

Nota: Equação da reta permite fazer a correlação entre o valor de fluorimetria (expresso em Unidades 
Relativas de Fluorescência – URF) e de atividade biológica (UI/mL). R2 = 0,99. 
 
 
4.11 PRODUÇÃO DO LENTIVÍRUS POR MEIO DE TRANSFECÇÃO 

 

 

Para produção do lentivírus portador do gene que codifica o mRNA relativo a 

proteína prot_Mut, foi realizado ensaio de transfecção com três plasmídeos: 

pLV_GTW_HeF1a_Mut_1 (plasmídeo que contém o gene terapêutico), p8.91 

(plasmídeo responsável pelo empacotamento viral) e VSV-G (plasmídeo responsável 

pela formação do envelope viral). Para a produção do lentivírus, foram preparadas 2 

x 106 celulas 293T em 5 placas de 145 mm com 12mL de meio DMEM 

suplementado com 10% de SFB e 1% de penicilina/streptomicina. Quando a cultura 

celular atingiu uma confluência de 50-55% (após cerca de 48 h), a população celular 

293-T foi transfectada com 12,0 µg do plasmídeo portador do cDNA que codifica a 

proteína Prot-Mut, 6,5µg do plasmídeo p8.91 e 3,2µg do plasmídeo VSV-G. Após 48 

horas da transfecção, o sobrenadante das células 293T, o qual contém o lentivirus 

portador do gene terapêutico, foi coletado e centrifugado para separação de debris 

celulares. Após a remoção dos debris celulares, quando não é possível realizar a 

concentração do sobrenadante viral no mesmo dia, o mesmo foi armazenado a 4C 

por 16 h. É importante evitar o congelamento/ descongelamento das amostras mais 

de uma vez. Isso pode resultar em perda viral, e por isso a concentração das 

partículas virais foi realizada com as amostras fracas. 
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4.12 CONCENTRAÇÃO DO SOBRENADANTE LENTIVIRAL POR 

ULTRACENTRIFUGAÇÃO 

 

 

Antes do processo de concentração do sobrenadante lentiviral foi realizado 

um ensaio imunoenzimático para confirmação da presença do lentivírus pelo teste 

de ELISA. Essa análise permite detectar a presença do antígeno da cápsula viral 

P24 e a mesma foi realizada no Laboratório de Sorologia da Fundação Hemocentro 

de Ribeirão Preto (FUNDHERP). Após a confirmação para a positividade para P24, 

foram preparados tubos da ultracentrífuga contendo 10 mL de uma solução de 20% 

de sacarose e 30 mL do sobrenadante viral. Em seguida, o sobrenadante viral foi 

ultra centrifugado em colchão de sacarose a 25,000 rpm, 4ºC por 120 minutos, como 

descrito por Kurtner et al. (2009). Foi utilizada a Ultracentrífuga OPTIMATM XL 100K 

Ultracentrifuge (SW 28 Beckman rotor).  

Após a ultra centrifugação, o sobrenadante foi descartado e os tubos foram 

invertidos sobre papel toalha por 10 minutos. Em seguida, cada pellet lentiviral foi 

ressuspendido em 200µL de PBS e estocado overnight em 4ºC. No dia seguinte, 

foram utilizados os 200µL de PBS para ressuspender o pellet lentiviral. Foram feitas 

alíquotas de 50µL da solução de PBS com o vetor Lentiviral, em tubos de 1,5mL, e 

estocadas em freezer -80ºC. 
 
 
4.13 CÁLCULO DO TÍTULO VIRAL POR PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL 

 

 

Foram plaqueadas 105 células 293T em 8 poços de placa de 24-poços, e 

após 8 horas, foi adicionado o concentrado viral nos volumes de 2µL, 5µL e 10µL em 

6 dos 8 poços acima mencionados. Para garantir a infecção viral, foi adicionado 

Hexadimethrine Bromide (Polybrene® - Sigman Aldrich) na concentração de 6µg/mL. 

As células foram centrifugadas a 1200 rpm por 40 minutos a 10ºC. Após 48 horas, o 

DNA genômico foi extraído com o DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, CA, USA).  

A figura 3 mostra o DNA genômico da linhagem celular 293T antes e após a 

transdução viral. 
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Figura 3 – DNA gênomico isolado das linhagens 293T-virgem e 293T transduzida 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

  Legenda: Raia P1: gDNA da linhagem 293T-virgem; Raias P2, P4 e P6: gDNA isolado da linhagem 
293T transduzida com vetor lentiviral portador do cDNA do gene Prot-Mut no volume de 2µL, 5 µl e 10 
µl do virus concentrado. ; Raias P3, P5 e P7 são duplicatas das raias P2, P4 e P6, respectivamente. 
Raia M: marcador de peso molecular λ DNA-HindIII. 

 

Para o cálculo do título lentiviral é necessária a obteção de duas curvas 

padrão: 1) curva padrão para gene endógeno da ß-actina utilizando o DNA 

genômico da linhagem celular 293T como controle de um gene endógeno diploide 

(Figura 4) e 2) curva padrão para a sequência LTR (do inglês long terminal repeat) 

utilizando o DNA plasmidial linearizado (Figura 5). Para tanto, foram feitas diluições 

seriadas de 1:10 com o DNA genômico obtido da linhagem celular 293-T e do DNA 

plasmidial linearizado pLV_GTW_HeF1a_Mut, com o valor inicial correspondente a 

300.000 cópias do genoma e do plasmídeo. A quantidade de gDNA correspondente 

ao número de 300.000 cópias do gene da ß-actina e as diluições posteriores está 

descrita na Quadro 13. A quantidade de DNA plasmidial correspondente a 300.000 

cópias da sequência LTR e as diluições posteriores está descrita na Quadro 14. 
 

Quadro 13 – Diluição seriada 1:10 do gDNA isolado da linhagem celular 293T/virgem  
Número de Cópias do 
gene da ß-actina 

Concentração de gDNA 
isolado da linhagem 

293T/Virgem 

Quantidade de gDNA 
aplicada na reação de 

Real Time PCR 

300.000 198ng/µL 5µL 
30.000 19,8ng/µL 5µL 
3.000 1,98ng/µL 5µL 
300 0,198pg/µL 5µL 
30 0,0198pg/µL 5µL 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
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Quadro 14 – Diluição seriada 1:10 do DNA plasmidial do plasmídeo pLV_GTW_HeF1a_Prot_Mut 
Número de Cópias do 
gene da ß-actina 

Concentração de gDNA 
isolado da linhagem 

293T/Virgem 

Quantidade de gDNA 
aplicada na reação de 

Real Time PCR 

300.000 8,8x10-13pg/µL 5µL 
30.000 8,8x10-14pg/µL 5µL 
3.000 8,8x10-15pg/µL 5µL 
300 8,8x10-16pg/µL 5µL 
30 8,8x10-17pg/µL 5µL 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

 
 
 
 
Figura 4 – Curva padrão para amplificação da ß-actina humana. 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Nota: Em vermelho, os valores de CT variando com a diluição seriada do gDNA. 
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Figura 5 – Curva padrão para amplificação da LTR 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Nota: Em vermelho, os valores de CT variando com a diluição seriada do DNA plasmidial. 
 
 

A linearização do vetor plasmidial circular foi feita por meio do uso de uma 

enzima de restrição de corte único (Hpa1 – New England Biolabs® Inc. – USA). Para 

a digestão do vetor plasmidial, foram preparadas cinco misturas: 2µL da enzima 

Hpa1 (5000UI/mL), 2µL de tampão Cutsmart (10X), 1µg do vetor plasmidial e 

completar com água MiliQ o volume final para 20µL. O processo de digestão do 

vetor plasmidial ocorreu durante o período de 4 horas à temperatura de 37ºC. 

Após o processo de linearização do vetor plasmidial, o mesmo foi submetido 

ao processo de purificação, antes de ser utilizado na reação de Real-Time PCR. 

Para esse procedimento, foi utilizado o Illustra GFX PCR DNA and Gel Band 

Purification kit (GE HealthcareLife Sciences – UK) de acordo com as orientações do 

fabricante. 

Após isso, foi realizada reação de Real-Time PCR para obtenção de curvas 

padrão do número de cópias do gene da ß-actina e da sequência LTR, bem como 

das linhagens celulares 293-T transduzidas. A partir dos valores de CTs obtidos na 

reação de Real-Time PCR, o software StepOnePlusTMSystem determina o número 

de cópias do gene relativo à proteína citoplasmática ß-actina e da sequência LTR 

para as amostras de células 293T transduzidas. Ao insesrir esses valores na 

fórmula: {[(Média do número de cópias LTR * 2/Média do número de cópias ß-
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actina)*número de células plaqueadas] * fator de diluição}. O ciclo utilizado para 

essa reação foi o mesmo descrito no tópico 4.8. 

 
4.14 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

Todas as análises do projeto foram realizadas em triplicata. As análises 

estatísticas foram realizadas com o programa GraphPad Prism versão 6.00 para 

Macintosh (GraphPad Software, San Diego California USA) com valor p fixado em 

0,05. 
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5 RESULTADOS 
 
 
5.1 GERAÇÃO DE BACTÉRIAS RECOMBINANTES ESCHERICHIA COLI - 

LINHAGEM DH5 ALPHA PARA A OBTENÇÃO DOS PLASMÍDEOS SEMI-

SINTÉTICOS E RECOMBINANTES PORTADORES DO GENE 

TERAPÊUTICO E DO GENE QUE CODIFICA A PROTEINA DENOMINADA 

GREEN FLUORESCENT PROTEIN (GFP) E LINHAGEM DB3.1 PARA A 

PROPAGAÇÃO DO VETOR LENTIVIRAL VAZIO  

 

 

A etapa inicial foi realizar a geração de sete linhagens bacterianas nomeadas 

por: 1) DH5a/CMV-Prot_Ctr+; 2) DH5a/HeF1a-Prot_Ctr+; 3) DH5a/CMV-Prot_Mut+; 4) 

DH5a/CMV-Prot_Mut+; 5) DH5a/CMV-GFP+; 6) DH5a/HeF1a-GFP+ e 7) DB3.1-

ccdB/Mock. Após a geração dessas linhagens bacterianas recombinantes E. coli foi 

isolado o DNA plasmidial das mesmas demonstrado na figura 6. 
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Figura 6 - DNA plasmidial isolado das colônias de bactérias recombinantes 

  
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016)  

Legenda: (A) DNA plasmidial isolado das linhagens E. coli portadoras dos cDNAs relativos à proteína 
terapêutica Prot_Ctr - Raia P2: DNA plasmidial portador do cDNA relativo à proteina 
Prot_Ctr sob controle do promotor CMV; Raia P3: DNA plasmidial portador do cDNA 
relativo à proteína Prot_Ctr sob controle do promotor HeF1a; (B) DNA plasmidial isolado 
das linhagens E. coli portadoras dos cDNAs relativos à proteína terapêutica Prot_Mut - 
Raia P2: DNA plasmidial portador portador do cDNA relativo à proteina Prot_Mut sob 
controle do promotor CMV; Raia P3: DNA plasmidial portador portador do cDNA relativo à 
proteina Prot_Mut sob controle do promotor HeF1a; (C) DNA plasmidial isolado das 
linhagens E. coli portadoras dos cDNAs relativos à proteína GFP - Raia P2: DNA 
plasmidial portador do cDNA relativo a GFP sob controle do promotor CMV; Raia P3: DNA 
plasmidial portador do cDNA relativo a GFP sob controle de HeF1a. Em todos os casos, a 
Raia M: marcador de peso molecular Lambda/HindIII e a Raia P1: DNA plasmidial controle 
(mock). 

 

 

5.2 GERAÇÃO DE DUAS LINHAGENS CELULARES HUMANAS COM 

EXPRESSÃO TRANSIENTE DA PROTEÍNA GFP: 293T/CMV_GFP+ E 293/T/ 

HEF1A_GFP+ 

 

 

A segunda etapa foi padronizar o ensaio de transfecção do DNA plasmidial na 

linhagem celular humana 293-T. Foi realizada a transfecção com o vetor plasmidial 

portador do gene que codifica a proteína fluorescente verde (GFP). A figura 7A 

mostra as células 293T/CMV_GFP+, positivas para GFP, conforme observado por 
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microscopia de fluorescência, 48 h após a transfecção com o plasmídeo 

pLV_GTW_CMV-GFP+. A figura 7B mostra as células 293T/HeF1a_GFP+, positivas 

para GFP, conforme observado por microscopia de fluorescência, 48 h após a 

transfecção com o plasmídeo pLV_GTW_HeF1a-GFP+. 

 
Figura 7 - Linhagens celulares 293T/T/GFP+ com expressão da proteina GFP, 48 h após a 

transfecção  

  
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

Nota: Em A a expressão de GFP está sob controle de CMV e em B sob controle de HeF1a.  
 
 
A análise por citometria de fluxo mostrou marcação positiva para GFP 

nas duas linhagens celulares. Em 293T/CMV_GFP+ a positividade para GFP 

foi da ordem de 53,22% (+1,62%) (Figura 8C). Níveis similares foram obtidos 

para a linhagem celular 293T/HeF1a_GFP+ que apresentou positividade para 

GFP da ordem de 53,66% (+ 0,99%) (Figura 8D). Essa diferença não foi 

significativa (p= 0,8286), o que demonstra que a eficiência da transfecção é 

semelhante, independente do vetor plasmidial utilizado. Como controle, foi 

analisada a linhagem celular 293T virgem, a qual mostra o tamanho e 

complexidade interna (Figura 8A) e a ausência da expressão de GFP (Figura 

8B). 
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Figura 8 - Análise por citometria de fluxo da linhagem celular humana 293T, antes e após a 
transfecção com o vetor lentiviral portador de GFP 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 

Legenda:  Em A a amostra virgem, B a amostra da linhagem 293T/Virgem, C linhagem 
293T/CMV_GFP+ e D linhagem 293T/HeF1a_GFP+ 

 
 
 
 
 
5.3 GERAÇÃO DE DUAS LINHAGENS CELULARES HUMANAS COM 

EXPRESSÃO TRANSIENTE DA PROTEÍNA PROT_CTR SOB CONTROLE DE 

DOIS DIFERENTES PROMOTORES: 293T/CMV_PROT_CTR+ E 

293T/THEF1A_PROT_CTR+ 

 
 

Padronizado do ensaio de transfecção do DNA plasmidial na linhagem celular 

humana 293T, a terceira etapa foi gerar células humanas com expressão transitoria 
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das proteinas terapêuticas. Foram geradas duas linhagens celulares humanas com 

produção transiente do mRNA relativo à proteína Prot_Ctr: 293T/CMV_Prot_Ctr+ e 

293T/THeF1a_Prot_Ctr+. Nesse ensaio foram utilizados os vetores plasmidiais 

pLV_GTW_CMV_Prot_Ctr e pLV_GTW_HeF1a_Prot_Ctr. Após 48 horas da 

transfecção celular, as linhagens celulares foram coletadas e realizado a extração de 

RNA total das mesmas. Como controle, foi utilizado a linhagem celular transfectada 

com o plasmídeo vazio denominada: 293T/Mock. 

 

 

5.3.1 Expressão de mrna relativo à proteína Prot_Ctr e à proteína que confere 
resistência à puromicina nas linhagens: 293t/CMV_Prot_Ctr+ e 
293t/HeF1a_Prot_Ctr+ 

 

 

O nível de expressão transiente do mRNA relativo à proteína Prot_Ctr sob 

controle do promotor CMV na linhagem celular 293T/CMV_Prot_Ctr+ é 3.528 URE. A 

linhagem cellular controle (293T/mock) não expressa. Essa diferença é significativa 

(p = 0,028) (Figura 9).  

O nível de expressão transiente do mRNA relativo à proteína Prot_Ctr sob 

controle do promotor HeF1a na linhagem celular 293T/HeF1a_Prot_Ctr+ é 6.353 

URE. A linhagem cellular controle (293T/mock) não expressa. Essa diferença é 

significativa (p = 0,028) (Figura 10).  

Com relação a análise comparativa da quantificação relativa do mRNA 

Prot_Ctr nas linhagens celulares 293T/CMV_Prot_Ctr+ e 293T/HeF1a_Prot_Ctr+ foi 

observado que os níveis de expressão da Prot_Ctr sob controle do promotor HeF1a 

é 1,77 X maior quando comparado com o promotor CMV, entretanto, essa diferença 

não é significativa (p = 0,34) (Figura 11). 
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Figura 9 - Expressão relativa do mRNA Prot_Ctr sob controle do promotor CMV 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular humana 239T-CMV_Prot_Ctr expressa mRNA relativo a prot_Ctr na ordem 

de 3.582 +1.322 URE, enquanto a linhagem 293T/mock não apresenta expressão da mesma 
(p = 0,028). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o eixo da 
ordenada possui os níveis de expressão relativa do mRNA Prot-Ctr em URE. 

 

Figura 10 - Expressão relativa do mRNA Prot_Ctr sob controle do promotor HeF1a 
 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular humana 239T-HeF1a_Prot_Ctr expressa mRNA relativo à prot_Ctr na 

ordem de 6.353 + 2874 URE, enquanto a linhagem 293T/mock não apresenta expressão da 
mesma (p = 0,028). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o 
eixo da ordenada possui os níveis de expressão relativa do mRNA Prot-Ctr em URE. 
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Figura 11 - Análise comparativa dos níveis de expressão do mRNA Prot-Ctr sob controle dos 
promotores CMV e HeF1a 

 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular 239T/HeF1a_Prot_Ctr+ apresenta níveis de expressão do gene da 

proteína terapêutica 1,77 vezes mais alto quando comparado a linhagem celular 
293T/CMV_Prot_Ctr+, (p = 0,34). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares 
avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de expressão relativa da proteína 
terapêutica em URE. 

 
 
 

Tendo sido demonstrado que as linhagens ceulares 293T/CMV_Prot_Ctr+ e 

293T/HeF1a_Prot_Ctr+ expressam o gene terapêutico, o próximo passo foi investigar 

se as mesmas também expressam o mRNA da proteína que confere resistência à 

Puromicina. 

A análise do nível de expressão do mRNA relativo à proteína puromicina na 

linhagem celular 293T/CMV_Prot_Ctr+ mostrou níveis de expressão da mesma da 

ordem de 347.706 ± 195.488 URE e a linhagem celular 293T/mock+ da ordem de 

120.786 + 9.782 URE pela metodologia de Albesiano et al (2003) (Figura 12). Essa 

diferença não é significativa (p > 0,999). 
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Figura 12 - Expressão relativa do mRNA que codifica a proteína que confere resistência à 
puromicina sob controle do promotor Ubiquitina em duas linhagens celulares humanas 

  
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular humana 239T/CMV_Prot_Ctr+ expressa mRNA relativo ao gene que 

confere resistência à puromicina na ordem de 347.706 ± 195.488 URE, enquanto a linhagem 
celular 293T/Mock+ apresenta níveis de expressão na ordem de 120.768 ± 9782 URE (p > 
0,999). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o eixo da 
ordenada possui os níveis de expressão relativo ao gene da proteína que confere resistência 
à puromicinaem URE. 

 

Figura 13 - Expressão relativa do mRNA que codifica a proteína que confere resistência à 
puromicina sob controle do promotor Ubiquitina em duas linhagens celulares humanas 

  
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular humana 239T/HeF1a_Prot_Ctr+ expressa mRNA relativo ao gene da 

proteína que confere resistência à puromicina na ordem de 99.018 ± 46973, enquanto a 
linhagem celular 293T/Mock+ apresenta níveis de expressão na ordem de 120.768 ± 9782 (p 
= 0,828). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o eixo da 
ordenada possui os níveis de expressão relativa ao gene da proteína que confere resistência 
à puromicinaem URE. 

 

A análise comparativa da quantificação relativa do mRNA Puromicina nas 

linhagens celulares 293T/CMV_Prot_Ctr+ e 293T/HeF1a_Prot_Ctr+ sob controle do 
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promotor da Ubiquitina mostrou que os níveis da expressão do mRNA puromicina é 

3.5 vezes maior na linhagem cellular 293T/CMV_Prot_Ctr+ comparado com a 

linhagem 293T/HeF1a_Prot_Ctr+. Essa diferença não é significativa (p > 0,9999) 

(Figura 14). 

 

Figura 14 - Análise comparativa dos níveis de expressão do mRNA puromicina sob controle do 
promotor Ubiquitina 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: Linhagem celular 239T/CMV_Prot_Ctr+ apresenta níveis de expressão do gene que codifica 

a proteína que confere resistência à puromicina 3,51 vezes maior quando comparado a 
linhagem celular 293T/HeF1a_Prot_Ctr+, (p = 0,3429). O eixo da abscissa corresponde às 
linhagens celulares avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de expressão relativa 
da proteína que confere resistência a puromicina em URE. 

 
 
 
 
5.3.2 Atividade biológica in vitro da proteína prot_ctr por ensaio fluorimétrico 

presente no sobrenadante das linhagens: 293t/CMV_Prot_Ctr+ e 
293t/HeF1a_Prot_Ctr+ 

 
 

A proteína Prot_Ctr presente no sobrenadante da linhagem cellular 

293T/CMV_Prot_Ctr+ mostrou que á mesma é biologicamente ativa e apresenta 

níveis de produção da ordem de 30,98 UI/mL (+/- 0,95). A atividade biológica da 

proteína Prot_Ctr presente no sobrenadante da linhagem 293T/Mock é 4.6 ± 1.9 

U/mL. Essa diferença é significante (p = 0,0042) (figura 15A). A proteína Prot_Ctr 

presente no sobrenadante da linhagem cellular 293T/HeF1a_Prot_Ctr+ mostrou 
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também biologicamente ativa e apresenta níveis de produção da ordem de 158,0 

UI/mL (± 14,56), com a produção 39,59 vezes maior que a linhagem controle 

293T/Mock+. Essa diferença é significativa (p = 0,0009) (Figura 15B). 

 

 
Figura 15 - Níveis de atividade biológica da proteína terapêutica presente no sobrenadante da 

linhagem 293T/CMV_Prot_Ctr+ e 293T/HeF1a_Prot_Ctr+ 

  
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016)   

Nota: (A) A linhagem celular 293T/CMV_Prot_Ctr+ produz cerca de 7,76 vezes maior 
quantidade de proteína Prot_Ctr que a linhagem 293T/Mock (p = 0,0042). (A) A linhagem 
celular 293T/HeF1a_Prot_Ctr+ produz cerca de 34,34 vezes maior quantidade de proteína 
Prot_Ctr que a linhagem 293T/Mock (p = 0,0009). O eixo da abscissa corresponde às 
linhagens celulares avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de atividade biológica 
em UI/mL. 

 

A comparação da produção transiente da proteína Prot_Ctr na linhagem 293T 

sob controle do promotor HeF1a é 5.1 vezes maior que a proteína produzida sob 

controle do promotor CMV. Essa diferença estatisticamente significativa (p = 0,0129) 

(figura 16). 
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Figura 16 - Análise comparativa da atividade biológica in vitro da proteína terapêutica Prot_Ctr na 
linhagem cellular 293T sob controle dos promotores CMV e HeF1a 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Nota: A linhagem 293T/HeF1a_Prot_Mut é 5,1 vezes maior que o da linhagem 293T/CMV_Prot_Mut 

(p = 0,0007). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o eixo da 
ordenada possui os níveis de atividade biológica em UI/mL. 

 
 
5.4 Geração de duas linhagens celulares humanas com expressão 

transiente da proteína prot_mut sob controle de dois diferentes 
promotores: 293t/CMV_Prot_Mut+ e 293t/HeF1a_Prot_Mut+ 

 
 

Padronizado do ensaio de transfecção do DNA plasmidial na linhagem celular 

humana 293T, a terceira etapa foi gerar células humanas com expressão transitoria 

das proteinas terapêuticas. Foram geradas duas linhagens celulares humanas com 

produção transiente do mRNA relativo à proteína Prot_Ctr: 293T/CMV_Prot_Mut+ e 

293T/THeF1a_Prot_Mut+. Nesse ensaio foram utilizados os vetores plasmidiais 

pLV_GTW_CMV_Prot_Mut e pLV_GTW_HeF1a_Prot_Mut. Após 48 horas da 

transfecção celular, as linhagens celulares foram coletadas e realizado a extração de 

RNA total das mesmas. Como controle, foi utilizado a linhagem celular transfectada 

com o plasmídeo vazio denominada: 293T/Mock. 

 
 
 
 



 

 

65 

5.4.1 Expressão de mrna relativo à proteína prot_mut e proteína que confere 
resistência à puromicina nas linhagens: 293t/CMV_Prot_Mut+ e 
293t/HeF1a_Prot_Mut+ 

 
 

O nível de expressão transiente do mRNA relativo à proteína Prot_Mut sob 

controle do promotor CMV na linhagem celular 293T/CMV_Prot_Mut+ é 10,377 URE. 

A linhagem cellular controle (293T/mock) não expressa. Essa diferença é 

significativa (p = 0,028) (Figura 17).  

O nível de expressão transiente do mRNA relativo à proteína Prot_Ctr sob 

controle do promotor HeF1a na linhagem celular 293T/HeF1a_Prot_Ctr+ é 5.196 

URE. A linhagem cellular controle (293T/mock) não expressa. Essa diferença é 

significativa (p = 0,028) (Figura 18).  

Com relação a análise comparativa da quantificação relativa do mRNA 

Prot_Mut nas linhagens celulares 293T/CMV_Prot_Mut+ e 293T/HeF1a_Prot_Mut+ 

foi observado que os níveis de expressão da Prot_Mut sob controle do promotor 

CMV é 1,99 vezes maior quando comparado com o promotor HeF1a, entretanto, 

essa diferença não é significativa (p = 0,34) (Figura 19). 

Figura 17 - Expressão relativa do mRNA Prot_Mut sob controle do promotor CMV 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular humana 239T/CMV_Prot_Mut expressa mRNA relativo a 

prot_Mut na ordem de 10.377 + 2562 URE, enquanto a linhagem 293T/mock não 
apresenta expressão da mesma (p = 0,028). O eixo da abscissa corresponde às 
linhagens celulares avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de expressão 
relativa do mRNA Prot-Mut em URE. 
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Figura 18 - Expressão relativa do mRNA Prot_Mut sob controle do promotor HeF1a 
 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular humana 239T/HeF1a_Prot_Mut expressa mRNA relativo à prot_Mut na 

ordem de 5.196 + 1.889 URE, enquanto a linhagem 293T/mock não apresenta expressão 
da mesma (p = 0,028). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares avaliadas, e 
o eixo da ordenada possui os níveis de expressão relativa do mRNA Prot-Mut em URE. 

 

Figura 19 - Análise comparativa dos níveis de expressão do mRNA Prot-Mut sob controle dos 
promotores CMV e HeF1a 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular 239T/CMV_Prot_Mut+ apresenta níveis de expressão do gene da 

proteína terapêutica 1,99 vezes mais alto quando comparado a linhagem celular 
293T/HeF1a_Prot_Mut+, (p = 0,114). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares 
avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de expressão relativa da proteína 
terapêutica em URE. 
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Tendo sido demonstrado que as linhagens ceulares 293T/CMV_Prot_Mut+ e 

293T/HeF1a_Prot_Mut+ expressam o gene terapêutico, o próximo passo foi 

investigar se as mesmas também expressam o mRNA da proteína que confere 

resistência à Puromicina. 

A análise do nível de expressão do mRNA relativo à proteína puromicina na 

linhagem celular 293T/CMV_Prot_Mut+ mostrou níveis de expressão da mesma da 

ordem de 89.057 ± 34.130 URE e a linhagem celular 293T/mock+ da ordem de 

120.786 + 9.782 URE pela metodologia de Albesiano et al (2003) (Figura 20). Essa 

diferença não é significativa (p = 0,485). 
 

Figura 20 - Expressão relativa do mRNA que codifica a proteína que confere resistência a 
puromicina sob controle do promotor Ubiquitina em duas linhagens celulares humanas 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular humana 239T/CMV_Prot_Mut+ expressa mRNA relativo ao gene que 

confere resistência à puromicina na ordem de 89.057 ± 34.130 URE, enquanto a linhagem 
celular 293T/Mock+ apresenta níveis de expressão na ordem de 120.768 ± 9782 URE (p = 
0,485). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o eixo da 
ordenada possui os níveis de expressão relativo ao gene da proteína que confere 
resistência a puromicina em URE. 

 

A análise do nível de expressão do mRNA relativo à proteína puromicina na 

linhagem celular 293T/HeF1a_Prot_Mut+ mostrou níveis de expressão da mesma da 

ordem de 92.442 + 30.159 URE e a linhagem celular 293T/mock+ da ordem de 

120.786 + 9.782 URE pela metodologia de Albesiano et al (2003) (Figura 21). Essa 

diferença não é significativa (p = 0.657). 
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Figura 21 - Expressão relativa do mRNA que codifica a proteína que confere resistência à 

puromicina sob controle do promotor Ubiquitina em duas linhagens celulares humanas 
 

  
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular humana 239T/HeF1a_Prot_Mut+ expressa mRNA relativo ao gene da 

proteína que confere resistência à puromicina na ordem de 92.442 + 30.159, enquanto a 
linhagem celular 293T/Mock+ apresenta níveis de expressão na ordem de 120.768 ± 9782 (p 
= 0,657). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o eixo da 
ordenada possui os níveis de expressão relativa ao gene da proteína que confere 
resistência à puromicina em URE. 

 

A análise comparativa da quantificação relativa do mRNA Puromicina nas 

linhagens celulares 293T/CMV_Prot_Mut+ e 293T/HeF1a_Prot_Mut+ sob controle do 

promotor da Ubiquitina mostrou que os níveis da expressão do mRNA puromicina é 

1,04 vezes maior na linhagem cellular 293T/HeF1a_Prot_Mut+ comparado com a 

linhagem 293T/CMV_Prot_Mut+. Essa diferença não é significativa (p = 0,828) 

(Figura 22). 
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Figura 1 - Análise comparativa dos níveis de expressão do mRNA puromicina sob controle do 
promotor Ubiquitina 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: Linhagem celular 239T/HeF1a_Prot_Mut+ apresenta níveis de expressão do gene que 

codifica a proteína que confere resistência à puromicina 1,04 vezes mais alto ququando 
comparado a linhagem celular 293T/CMV_Prot_Mut+, (p = 0,828). O eixo da abscissa 
corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de 
expressão relativa da proteína que confere resistência a puromicina em URE. 

 

 

5.4.2 Atividade biológica in vitro da proteína prot_mut por ensaio 
fluorimétrico presente no sobrenadante das linhagens: 
293t/CMV_Prot_Mut+ e 293t/HeF1a_Prot_Mut+ 

 

 

A proteína Prot_Mut presente no sobrenadante da linhagem cellular 

293T/CMV_Prot_Mut+ mostrou que a mesma é biologicamente ativa e apresenta 

níveis de produção da ordem de 62,58 UI/mL (± 10,9). A atividade biológica da 

proteína Prot_Mut presente no sobrenadante da linhagem 293T/Mock é 4.6 ± 1.9 

U/mL. Essa diferença é significante (p = 0,0064) (Figura 23A).  

A proteína Prot_Mut presente no sobrenadante da linhagem cellular 

293T/HeF1a_Prot_Mut+ mostrou também biologicamente ativa e apresenta níveis de 

produção da ordem de 241,1 UI/mL (± 15,87), com a produção 52,41 vezes maior 

que a linhagem controle 293T/Mock+. Essa diferença é significativa (p = 0,0001) 

(Figura 23B).  
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Figura 23 - Níveis de atividade biológica da proteína terapêutica presente no sobrenadante das 
linhagens celulares 293T/CMV_Prot_Mut+ e 293T/HeF1a_Prot_Mut+ 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Legenda: (A) A linhagem celular 293T/HeF1a_Prot_Mut+ produz 13,6 vezes maior quantidade da 

proteína Prot_Mut que a linhagem 293T/Mock (p = 0,0064). (B) A linhagem celular 
293T/HeF1a_Prot_Mut+ produz 52,41 vezes maior quantidade da proteína Prot_Mut que a 
linhagem 293T/Mock (p = 0,0001). O eixo da abscissa corresponde às linhagens celulares 
avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de atividade biológica em UI/mL. 

 

A comparação da produção transiente da proteína Prot_Mut na linhagem 

293T sob controle do promotor HeF1a é 3,85 vezes maior que a proteína produzida 

sob controle do promotor CMV. Essa diferença é estatisticamente significativa (p = 

0,0008) (Figura 24). 

 
Figura 24 - Análise comparativa da atividade biológica in vitro da proteína terapêutica Prot_Mut na 

linhagem cellular 293T sob controle dos promotores CMV e HeF1a 
 

  
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem 293T/HeF1a_Prot_Mut produz 3,85 vezes maior quantidade da proteína 

Prot_Mut que a linhagem 293T/CMV_Prot_Mut (p = 0,0008). O eixo da abscissa 
corresponde às linhagens celulares avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de 
atividade biológica em UI/mL. 
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A figura 25 mostra a média dos valores de atividade biológica da proteína 

presente no sobrenadante de todas as linhagens celulares 293T produzidas nesse 

trabalho. A atividade biológica do sobrenadante coletado da linhagem 

293T/CMV_Prot_Mut+ foi 2,58 vezes maior que na linhagem 293T/CMV_Prot_Ctr+ e 

0,5 menor quando comparada a linhagem 293T/HeF1a_Prot_Ctr. A atividade 

biológica da proteína coletada da linhagem 293T/HeF1a_Prot_Mut+ teve o valor de 

atividade biológica 8,65 vezes maior que a 293T/CMV_Prot_Ctr, e 1,7 vezes maior 

que a linhagem 293T/HeF1a_Prot_Ctr. A análise estatística do teste de Tukey 

revelou o nível de significância da comparação entre cada um dos tratamentos 

(Quadro 15). 

 
Figura 25 - Atividade biológica da proteína terapêutica presente no sobrenadante das linhagens 

celulares 293T 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Notas: A linhagem celular 293T/HeF1a_Prot_Mut+ produz maior quantidade da proteína terapêutica 

comparada às outras linhagens celulares. O eixo da abscissa corresponde às linhagens 
celulares avaliadas, e o eixo da ordenada possui os níveis de atividade biológica em UI/mL. 
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Quadro 15 – Análise estatística pelo teste de Tukey dos valores de diferenças entre médias entre 
cada tratamento realizado para avaliação da atividade biológica  

 
Teste de comparação múltipla de Tukey Diferenças 

entre médias 
Intervalo de 

confiança 
de 95% 

Significante? Summary 

293T/HeF1a_Prot_Mut vs. 
293T/HeF1a_Prot_Ctr 83,15 25,32 to 

141,0 
Sim ** 

293T/HeF1a_Prot_Mut vs. 293T/CMV_Prot_Mut 178,5 126,8 to 
230,3 

Sim **** 

293T/HeF1a_Prot_Mut vs. 293T/CMV_Prot_Ctr 210,1 152,3 to 
268,0 

Sim **** 

293T/HeF1a_Prot_Mut vs. 293T/Mock 237,1 185,4 to 
288,8 

Sim **** 

293T/HeF1a_Prot_Ctr vs. 293T/CMV_Prot_Mut 95,38 37,56 to 
153,2 

Sim ** 

293T/HeF1a_Prot_Ctr vs. 293T/CMV_Prot_Ctr 127,0 63,64 to 
190,3 

Sim *** 

293T/HeF1a_Prot_Ctr vs. 293T/Mock 154,0 96,15 to 
211,8 

Sim *** 

293T/CMV_Prot_Mut vs. 293T/CMV_Prot_Ctr 31,61 -26,22 to 
89,43 Não ns 

293T/CMV_Prot_Mut vs. 293T/Mock 58,59 6,872 to 
110,3 Sim * 

293T/CMV_Prot_Ctr vs. 293T/Mock 26,99 -30,84 to 
84,81 Não ns 

 
 
5.5 PRODUÇÃO DE UM VETOR LENTIVIRAL PORTADOR DO GENE QUE 

CODIFICA A PROTEÍNA PROT_MUT SOB CONTROLE DO PROMOTOR 

CONSTITUTIVO HEF1A 

 
 

A produção das partículas lentivirais foi realizada por transfecção da linhagem 

celular 293T com Attractene transfection reagent (Qiagen inc, CA, USA). Foram 

utilizadas diferentes quantidades de cada plasmídeo necessário para produção do 

lentivírus (12,0 µg do plasmídeo que contém o gene que codifica a proteína Prot-

Mut; 6,5 µg do plasmídeo p8.91 e 3,2 µg do plasmídeo VSV-G). Após a coleta do 

sobrenadante, foi realizado o teste de imunorreatividade de ELISA para verificação 

da presença do lentivírus, com o resultado ilustrado na (Quadro 16).  
Quadro 16 - Imunoensaio enzimático confirmando a presença do antígeno viral 

Amostra Ensaio Resultado 
LV_HeF1a_Prot_Mut HIV Ag/Ab 1.885,31 S/CO 
LV_HeF1a_Prot_Mut HIV Ag/Ab 1.893.05 S/CO 
LV_HeF1a_Prot_Mut HIV Ag/Ab 1.873.88 S/CO 
LV_HeF1a_Prot_Mut HIV Ag/Ab 1.915,00 S/CO 

    Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
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Verificada a presença do vírus, foi realizado o protocolo de concentração do 

sobrenadante que contém o vetor lentiviral. O volume inicial foi de 60mL de 

sobrenadante com o vetor. Após o processo de concentração do vetor lentiviral por 

ultracentrifugação, o volume final foi de 600µL de PBS, dividido em alíquotas de 

50µL. O volume final com o vetor lentiviral foi reduzido 100 vezes.  

Após a obtenção do vetor lentiviral concentrado, foi necessária a titulação 

desse vetor, para que fosse determinada a quantidade de partículas lentivirais por 

mililitro (pLV/mL). Para isso, foram plaqueadas 100.000 células em placas de 24-

poços. No momento da transdução foram adicionados, em duplicata, vários volumes 

de concentrado viral (2 µL, 5 µL e 10 µL). Após 48 horas foi feita extração de DNA 

genômico da linhagem celular 203-T antes e após a transdução viral (Figura 25). 

Em seguida, foram feitas diluições seriadas de 1:10 com o DNA genômico 

obtido das células virgem e do DNA plasmidial pLV_GTW_HeF1a_Mut, com o valor 

inicial correspondente a 300.000 cópias do genoma e do plasmídeo. Após isso, foi 

realizada reação de Real-Time PCR para obtenção de curvas padrão do número de 

cópias do gene da ß-actina e da sequência long terminal repeat LTR. 

A partir dos valores de CTs obtidos na reação de Real-Time PCR para as 

amostras de células 293T transduzidas dos genes ß-actina e LTR, são obtidos o 

número de cópias da sequência desses genes. Ao insesrir esses valores na fórmula: 

{[(Média LTR * 2/Média ß-actina)*número de células plaqueadas] * fator de diluição}, 

o resultado para o título viral obtido foi de 1,68x107 PV/mL. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Neste trabalho foram geradas 4 linhagens celulares humanas com expressão 

transiente da proteína terapêutica e 2 linhagens celulares humanas controles com 

expressão transiente da proteína fluorescente verde.  

A células hospedeira selecionada foi a linhagem celular 293-T, derivada da 

linhagem Hek-293 e que tem sido licenciada para a produção de biofármacos 

comerciais, entre eles, rFVIII, rFIX e insulin (ALVES et al., 2008; DUMONT et al., 

2015).  

O primeiro passo foi testar a funcionalidade de 4 vetores lentivirais portadores 

de dois genes terapêuticos (Prot-Ctr e Prot-Mut) sob controle de dois tipos de 

promotores (CMV e HeF1a). Para tanto, foram geradas linhagens 293-T com 

expressão transiente dos genes terapêuticos.  

A análise da expressão transiente dos mRNAs relativos às proteínas Prot-Ctr 

e Prot-Mut mostrou que os vetores são funcionais e o mRNA alvo é expresso na 

linhagem cellular 293T tanto sob controle do promotor CMV, como do promotor 

HeF1a. Entretanto, observou-se que a nível mRNA a expressão do gene alvo é 

independente do tipo promotor (p > 0.05). 

Entretanto, com relação a atividade biológica das proteinas terapêuticas 

produzidas pelas linhagens celulares derivadas de 293-T observou-se que a mesma 

é dependente o tipo de promotor, bem como, do tipo de gene terapêutico. A análise 

comparativa das quatro linhagens geradas 293T/CMV_Prot_Ctr, 

293T/HeF1a_Prot_Ctr, 293T/CMV_Prot_Mut+ e 293T/HeF1a_Prot_Mut+ mostrou que 

maiores níveis de atividade biológica da proteína alvo foram obtidos para a 

linhagens celulares cuja expressão do gene terapêutico estão sob controle do 

promotor HeF1a (158 UI/mL + 14,56 e 241,1 + 15,87), bem como, do gene 

terapêutico 

No caso do promotor CMV os níveis de atividade biológica do gene 

terapêutico foi 30,98 + 0.95 e 62,58 + 10,9). 

Foram descritos diferentes promotores constitutivos com a capacidade de 

manter a expressão do transgene em diferentes tipos de células, e que são bons 

candidatos para aplicações como, geração de linhagens celulares com expressão de 

proteínas recombinantes. A escolha do promotor adequado é essencial para garantir 
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elevados níveis de produção da proteína de interesse (LIU et al., 2006).  

O presente estudo demonstrou que a nível de proteína, o promotor com maior 

eficiência na transfecção de células humanas 293T foi o HeF1a, usando o sistema 

lentiviral. Na maioria dos casos, as primeiras tentativas de expressar proteínas 

recombinantes foram feitas com vetores de expressão convencionais com 

promotores virais, como SV40 ou de citomegalovírus (CMV)(PABORSKY et al.,., 

1990; GORMAN et al., 1990; CACHIANES et al., 1993; GEISSE et al., 1996). Há 

algum tempo, o fator de elongação humano (HeF1a) tem recebido maior atenção por 

ser mais eficaz que alguns promotores virais (KIM et al., 1998). Os resultados 

obtidos nesse trabalho corroboram os dados apresentados em relação à 

potencialidade desse promotor HeF1a em células humanas (KIM et al., 2007; 

NORRMAN et al., 2010). 

Vários grupos de pesquisa têm demonstrado a eficiência da expressão de 

genes utilizando esses promotores CMV e HeF1a para gerar linhagens celulares 

humanas com expressão estável (GOPALKRISHNAN et al., 1999; SPENGER et al., 

2004; BYUN et al., 2005). Especialmente, Byun et al. (2005), demonstrou que o 

promotor HeF1a tem maior eficiência e força quando combinado com o promotor de 

Ubiquitina C, como é utilizado no vetor portador da proteína terapêutica utilizado 

nesse trabalho. Esses resultados de expressão persistente é mais eficaz nos vetores 

que possuem o promotor HeF1a do que no CMV (KIM et al., 2007). Teschendorf et 

al (2002) demonstrou que a eficiência dos promotores celulares são específicas para 

cada tipo de célula, indicando diferentes fatores de transcrição em cada linhagem. 

Além disso, alguns trabalhos demonstraram que o promotor CMV está inativo em 

células indeferenciadas de mamíferos (HONG et al., 2007; KIM et al., 2007), 

reforçando a utilização do promotor HeF1a nesse tipo de célula. 
Após a confirmação de funcionalidade dos vetores avaliados pela transfecção 

transiente em linhagem celular 293T, foi realizada uma transfecção para produção 

do lentivírus portador do gene codificante da proteinna terapêutica Prot_Mut. A 

transfecção para produção do lentivírus produziu um título viral de 1,68x107 pLV/mL, 

mostrando resultado semelhante ao produzido por Wiznerowicz (2006) e Yacoub et 

al. (2007). Os resultados obtidos durante o processo de produção do lentivírus 

mostram a eficácia da adaptação dos protocolos descritos por Zhang et al. (2004) e 

Kurtner et al (2009).  

É aceito que partículas virais possam empacotar sequências de RNA que 
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sejam menores, ou que tenham tamanho aproximado ao tamanho do RNA proviral 

selvagem de 10kb (SWANSTROM; WILLS, 1997). Terwilliger et al. (1989) mostraram 

que vetores virais com tamanho maior que as partículas selvagens possuem 

desvantagens para realizar o empacotamento. No entanto, foi observado, em alguns 

estudos, que partículas virais com tamanho de 12kb são capazes, de formar vírus 

com título viral razoável e com capacidade de transduzir células quiescentes 

(UCHIDA et al., 1998; KUMAR et al., 2001). O vetor utilizado para produzir o 

lentivírus portador do gene que codifica a proteína terapêutica Prot_Mut tem o 

tamanho de 13 kb, portanto, encontra-se dentro do limite para a produção de 

partícula lentiviral estável. O título viral obtido pela transfecção do vetor lentiviral e 

plasmídeos auxiliares foi na ordem de 107 pLV/mL. Yacoub et al. (2007) produziram 

lentivírus de diferentes tamanhos, compreendendo o intervalo de 7,5-13,2kb, 

obtendo um título viral na ordem de 106 pLV/mL, 10 vezes menor do que o obtido no 

presente trabalho (Figura 26). Experiência prévia em nosso laboratório mostrou que 

o limite para a produção de particúlas virais estáveis é cerca de 15 Kb. De fato, 

tentativas de produção de partículas virais a partir de vetores lentivirais cujo tamanho 

era de 16.646 bp, mostrou a instabilidade no empacotamento das particulas virais no 

sobrenadante de culturas celulares humanas sob essas condições ( comunicação 

pessoal)1. 

Canté-Barrett et al. (2016) observou que o tamanho do vetor influencia, não 

apenas na capacidade de formação do lentivírus, mas também estabilidade do 

mesmo que afeta a capacidade do mesmo de transduzir células–alvo.  

 
Figura 26 – Título viral descresce com o aumento do vetor. 

 
Fonte: Gomes, F. G. F. L. R. (2016) 
Nota: O vetor lentiviral produzido nesse trabalho foi produzido com o título viral de 1,68x107 pLV/mL. 

Dados desse gráfico foram adaptados de Yacoub et al (2007). 
                                                        
1  Comunicação telefônica da bióloga Professora Dra. Aparecida Maria Fontes, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), para o pós-graduando, médico veterinário, Frederico 
Guilherme Freitas Lobão Rodrigues Gomes, em 11.6.16. 
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O vetor lentiviral produzido nesse trabalho mostrou-se capaz de se integrar no 

genona da linhagem 293T e de acordo com os dados da expressão transiente, é 

capaz de produzir a proteína terapêutica com atividade biológica que atinge o nível 

de 241,1UI/mL. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

No presente estudo foram geradas quatro linhagens celulares humanas com 

produção transiente de dois genes terapêuticos (Prot_Ctr e Prot_Mut) sob controle 

de dois diferentes promotores (CMV e HeF1a). Foram geradas também duas 

linhagens celulares com produção transiente do gene marcador que codifica a 

proteinna fluorescente verde para a padronização do ensaio de modificação gênica 

utilizando vetores plasmidiais lentivirais também sob controle dos mesmos 

promotores. 

Foi demonstrado que a tecnologia da biologia sintética é uma estratégia viável 

para a geração de vetores plasmidiais lentivirais uma vez que os seis vetores 

gerados permitiram a expressão do gene terapêutico ou do gene que codifica a 

proteína fluorescente verde na linhagem celular humana. Observou-se ainda que 

esses vetores lentivirais são bicistrônicos e permitiram a expressão de um segundo 

gene que confere resistência à puromicina sob controle do promotor da ubiquitina.  

Os níveis de expressão do mRNA terapêutico sob controle dos promotores 

CMV e HeF1a nas linhagens celulares 293T/CMV_Prot_Ctr e 293T/HeF1a_Prot_Ctr 

foram similares (p > 0.05). O mesmo foi observado com relação as linhagens 

celulares linhagens celulares 293T/CMV_Prot_Mut e 293T/HeF1a_Prot_Mut.  

Foi demonstrado também que a biologia sintética associado ao uso do 

sistema lentiviral é uma estratégia viável para a produção de um biofármaco para 

terapia celular ex-vivo. Os vetores lentivirais sintéticos gerados permitiram a geração 

de 4 linhagens celulares com produção transiente do gene terapêutico.  

Demonstrou-se ainda, que a nível de proteína, a produção do biofármaco 

sintético é promotor dependente. As linhagens celulares geradas cujos genes 

terapêuticos estão sob controle do promotor HeF1a apresentam maior quantidade 

das proteinas sintéticas (293T/HeF1a_Prot_Ctr e 293T/HeF1a_Prot_Mut) quando 

comparada com as linhagens celulares cujos genes terapêuticos estão sob controle 

do promotor CMV (293T/CMV_Prot_Ctr e 293T/CMV_Prot_Mut). Essas diferenças 

são significativas (p < 0.05). Entre as quatro linhagens celulares geradas, a linhagem 

293T/HeF1a_Prot_Mut mostrou maiores níveis da proteína terapêutica, da ordem de 

241,1 + 15,8 U/mL.  

Por fim, o vetor lentiviral sintético é também functional em termos de formação 
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de partículas lentivirais, conforme demonstrado pela produção de título viral da 

ordem de 1,68x107pLV/mL. Portanto, a plataforma estabelecida durante o 

desenvolvimento desse projeto de pesquisa permitiu o desenvolvimento de vetores 

virais que poderão ser utilizados em futuros protocolos de terapia gênica para 

doenças genéticas que apresentam padrão de herança clássica. 
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