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RESUMO 
 

Carmo, F. L. R. Clonagem, expressão e caracterização do fator estimulador de 
colônia de granulócito humano recombinante (rhG-CSF) em Escherichia coli. 
Ribeirão Preto, 2014. 52f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2014. 
 
O sistema de expressão em Escherichia coli foi o primeiro a ser utilizado para 
produzir produtos farmacêuticos recombinantes e tem muitas vantagens quando 
comparado com sistemas eucarióticos, como o fácil cultivo, baixo custo e alto 
potencial de produção. O fator estimulador de colônias de granulócito (G-CSF) atua 
principalmente promovendo a maturação dos neutrófilos e estimulando sua atividade 
fagocítica e quimiotática, além de estar envolvido com o processo de segmentação 
nuclear dessas células. O fator estimulador de colônias de granulócitos humano 
recombinante (rhG-CSF) tem sido produzido por engenharia genética em 
Escherichia coli, e é usado no tratamento de diversas patologias, sobretudo em 
neutropenias provocadas pela quimioterapia usada no tratamento de tumores, pela 
radioterapia e pelo uso de drogas que suprimem a produção de células mieloides. 
Desse modo, o presente estudo teve como objetivo a expressão da proteína rhG-
CSF em bactérias Escherichia coli. A clonagem do gene rhG-CSF no vetor de 
expressão pET-28a(+) foi realizada nos sítios de restrição das enzimas EcoRI e 
XhoI, e a expressão da proteína recombinante em cepas de bactéria Escherichia coli 
BL21DE3 foi obtida com sucesso. A proteína rhG-CSF, fundida à cauda de seis 
histidinas, foi purificada com êxito e identificada pelas técnicas de Western Blotting e 
por espectrometria de massas. São necessários estudos para avaliar a integridade 
estrutural e atividade biológica da proteína produzida, que se confirmada, possibilita 
que esta seja produzida em escala piloto. 
 
Palavras chave: Filgrastima, rhG-CSF, G-CSF, expressão heteróloga, proteína 
recombinante, sistema procarioto, BL21DE3. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As células sanguíneas se originam de um precursor comum, a célula-tronco 

hematopoiética. Esse precursor comum origina dois tipos de progenitores celulares 

que são as células progenitoras da linhagem mieloide e células progenitoras da 

linhagem linfoide. 

Células progenitoras linfoide podem ser comprometidas com a formação dos 

linfócitos B ou com a formação dos linfócitos T. As células progenitoras da linhagem 

mieloide se diferenciarão em linhagens comprometidas com a formação de 

hemácias e plaquetas (linhagem eritroide-megacariocítica) e com a formação de 

granulócitos e monócitos (linhagem granulocítica-monocítica), e dessa forma geram 

células conhecidas como Unidades Formadoras de Colônia (CFU). Por serem mais 

diferenciadas, as CFU originarão apenas alguns tipos celulares, como monócitos, 

macrófagos, células dendríticas, megacariócitos e os granulócitos. Os granulócitos 

são assim denominados por possuírem grânulos densamente coráveis no 

citoplasma. Entre eles estão os eosinófilos, basófilos e os neutrófilos, células 

responsáveis pela resposta imune inata na defesa contra bactérias e fungos (ZAGO, 

2001). 

Durante o processo de diferenciação celular, as citocinas têm um papel 

primordial por estimularem o desenvolvimento e a proliferação de células 

precursoras. São glicoproteínas secretadas por células do sistema imune ou por 

outros tipos celulares em resposta a uma estimulação (ZAGO, 2001; ALBERTS, 

2011).  Muitas dessas citocinas são chamadas fatores de estimulação de colônias, 

pois foram originalmente testadas pela sua habilidade de estimular o crescimento e 

o desenvolvimento de várias colônias leucocíticas ou eritroides da medula óssea. 

Estas citocinas são secretadas pelo estroma que é o espaço medular 

constituído por fibroblastos, adipócitos, macrófagos, linfócitos, células endoteliais e 

matriz extracelular. O estroma constitui o microambiente que possibilita o 

crescimento e a diferenciação das células hematopoiéticas (VANS et al, 2009).   
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Figura 1. Ilustração esquemática do processo geral de hematopoese. Fonte: 
(Adaptado Celgene 2014) 

 

 

1.1 O Fator estimulador de colônias de granulócito humano 
 

O fator estimulador de colônias de granulócitos humano (hG-CSF, em inglês, 

human Granulocyte Colony Stimutating Factor), é uma citocina hematopoiética de 

grande importância que atua promovendo a maturação dos neutrófilos e estimulando 

sua atividade fagocítica e quimiotática, além de estar envolvido com o processo de 

segmentação nuclear dos neutrófilos maduros (GOUGH et al, 1997; BABALOLA et 

al, 2004;  WITTMAN et al, 2006).  

A primeira linha de defesa celular contra agentes infecciosos compreende os 

granulócitos polimorfonucleares, os macrófagos e células NK (Natural Killer) 

(KURITZKES et al, 1998; WITTMAN et al, 2006). Assim, o hG-CSF é de suma 

importância, pois estimula e regula a proliferação, sobrevivência e diferenciação das 

células precursoras de neutrófilos na medula óssea (HARTUNG T. et al, 1998) que 

atuarão nessa primeira linha de defesa do organismo contra agentes infecciosos 

(METCALF et al, 1986; HÜBE et al , 2003). Outra característica do hG-CSF é a 

modulação da resposta inflamatória de forma a reduzir a liberação das citocinas pró-
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inflamatórias por monócitos e macrófagos ativados (HARTUNG et al, 1998; 

BONEBERG et al, 2002; BARREDA et al, 2004). 

Os monócitos e macrófagos são as células que mais produzem hG-CSF, 

entretanto também é produzido por  fibroblastos, células endoteliais e linfócitos T, . 

(JANEWAY et al, 2000; BARREDA et al, 2004). A produção e liberação desta 

citocina encontram-se aumentadas após estimulo com lipopolissacarídeos, que é um 

componente da parede celular de bactérias Gram negativas, pelas interleucinas (IL-

1,IL-3 e IL-4),  Fator de necrose Tumoral (TNF-α) e também pelo fator estimulador 

de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) (GOMES et al, 2012) 

 

 

1.2 Caracterização molecular do G-CSF humano e recombinante hG-CSF 
 

O gene que codifica para o G-CSF em humanos está localizado no 

cromossomo 17q21-22 (SIMMERS et al, 1987) A forma nativa da proteína G-CSF é 

glicosilada, o que confere resistência à degradação por proteases, garantindo 

estabilidade à molécula.. Contudo, as formas nativa e a não-glicosilada apresentam 

atividade biológica (OH-EDA et al, 1990). 

A proteína recombinante hG-CSF (rhG-CSF) é uma molécula monomérica 

que possui uma sequência de 174 aminoácidos e tem peso molecular de 

aproximadamente 18,8 kDa. A molécula contém um resíduo de cisteína livre em sua 

forma reduzidana posição 17 e duas pontes dissulfeto (Cys36, 42 e Cys64, 74), assim 

como na proteína hG-CSF, essas características são importantes para a estabilidade 

estrutural da proteína, dobramento correto da cadeia de aminoácidos e sua atividade 

biológica (LU et al, 1989). 

A estrutura secundária da molécula contém aproximadamente 69% de α-

hélice, 4% de folha-ß, 5% de ß-curvatura, sendo que o restante da molécula ainda 

não foi caracterizado (LU et al, 1989). Além disso, é composta por quatro hélices, 

denominada A, B, C e D. A hélice A forma-se entre os resíduos 11-39, a B entre 71-

91, a C entre 100-123 e a D entre 143-172 (HILL et al, 1993). 
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Figura 2. Estrutura do fator estimulador de colônias de granulócitos 
recombinante humano (rhG-CSF) Fonte: (Annavarapu modificado 2014) 

 

 

1.3 O fator estimulador de colônias de granulócitos humano recombinante 
 

Biofármacos são as substâncias e/ou drogas medicinais produzidas pelo 

emprego da biotecnologia, principalmente pela tecnologia de DNA recombinante. 

São proteínas ou ácidos nucléicos utilizados para fins terapêuticos ou de diagnóstico 

in vivo. São homologas às proteínas humanas ou têm alto grau de semelhança com 

as mesmas. Contudo, para dizer que uma proteína terapêutica é um biofármaco, 

deve-se avaliar qual foi o bioprocesso utilizado na sua obtenção, pois eles são 

produzidos por outros métodos, do quê pela extração direta de fontes biológicas 

nativas (não-modificadas) (WALSH et al, 2005; WANG et al, 1999). 

O gene G-CSF humano foi clonado e expressado primeiramente por dois 

grupos de pesquisa  (Nagata 1986;  Souza 1986). O grupo de pesquisa liderado por 

Larry Souza clonou o gene do G-CSF e produziu a proteína recombinante, 

facilitando significativamente tanto o estudo dos seus efeitos no sistema 

hematopoiético como o entendimento da biologia desse fator (HAMMERLING et al 

1995).  
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Figura 3. Sequência de aminoácidos (estrutura primária) do rhG-CSF 
(Filgrastima). Fonte: Sandoz - Zarzio® 2011 

 

O desenvolvimento do rhG-CSF produzido em bactérias Escherichia coli,  

apresentou uma sequência de aminoácidos idêntica ao G-CSF humano, exceto por 

uma metionina N-terminal adicional, e pela a ausência de O-glicosilação no resíduo 

de Thr 133, que não é essencial para a atividade biológica dessa molécula. Essa 

forma não glicosilada é comercialmente conhecida como Filgrastim, existe outro 

produto no mercado que é o rhG-CSF glicosilado, denominado comercialmente de 

Lenograstim,  obtido da expressão em células de mamíferos (CODEVILLA et al., 

2004). 

 
 

1.4 Uso clínico e sua importância 
 

Como o rhG-CSF regula a produção da linhagem neutrofílica, seu uso está 

associado a pacientes que apresentam o quadro neutropenia. Ambos os fatores 

produzidos, Filgrastim e o Lenograstim, se ligam a receptores específicos da membrana 

de progenitores mieloides, promovendo a proliferação e diferenciação da linhagem 

neutrofílica e ativando as funções fagocíticas e citotóxicas de neutrófilos maduros (VANZ 
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et al, 2008; GOMES et al, 2012). Assim, as aplicações clínicas mais estudadas do rhG-

CSF foram realizadas principalmente com a finalidade de melhora da neutropenia 

(ASANO, 1998). Sua administração em humanos promove aumento dose-dependente 

nos níveis de neutrófilos circulantes, sobretudo por reduzir o tempo de maturação da 

célula progenitora até o neutrófilo maduro (VANZ et al, 2008; GOMES et al; 2012).  

Após a liberação pelo Food and Drug Administration (FDA) nos Estados 

Unidos, o biofármaco foi usado com finalidade de diminuir a incidência de infecções 

associadas com neutropenia induzida por quimioterapia usada no tratamento de 

tumores, pela radioterapia e pelo uso de drogas que suprimem a produção de 

células mieloides (HARTUNG, 1998). Uma das maiores causas de morbidade e 

mortalidade em pacientes com câncer, que passam por tratamento de quimioterapia, 

é a associação do quadro de neutropenia com a gravidade das infecções ao qual o 

paciente esta suscetível (GARCÍA-CARBONERO et al; 2001).  

As áreas de investigação para o uso do biofármaco rhG-CSF, incluem 

mielossupressão após o uso da quimioterapia contra o câncer seguido de 

transplantes autólogo ou alogênico da medula óssea (OHNO et al, 1991). O rhG-

CSF também tem sido experimentado em tratamentos de várias neutropenias 

crônicas associadas com a anemia aplástica, síndromes mielodisplásicas, 

neutropenia idiopática, neutropenia cíclica (HANADA e ONO, 1990).  

Na última década, outros alvos para o uso de hG-CSF vem sendo 

apresentados com sucesso, como reforçar o sistema imunológico em pacientes com 

HIV, pneumonia, infecções decorrentes da diabetes, leucemia e neutropenia febril 

(KURITZKES et al, 1998; HAROUSSEAU et al, 2000; GARCÍA-CARBONERO et al; 

2001; BABALOLA et al, 2004). Estudos demonstram que o hG-CSF pode ser 

utilizado com resultados satisfatórios para o tratamento de infecções em pacientes 

não neutropênicos, como medida para fortalecer sua defesa imune, bem como 

prevenção (KURITZKES et al, 1998; WITTMAN et al, 2006). Relatos também 

sugerem benefícios em caso de peritonites e infecção tecidual em ratos e 

camundongos (WITTMAN et al, 2006). 

Um estudo realizado em camundongos sugere que citocinas hematopoéticas, 

como G-CSF, melhoram a função cardíaca e reduzem a taxa de mortalidade após o 

infarto do miocárdio (HARADA et al, 2005). Essa ação é possível devido ao efeito 

protetor sobre os cardiomiócitos, a promoção da angiogênese e a prevenção da 

remodelação cardíaca do ventrículo esquerdo após infarto. 
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1.5 Produção do biofármaco  
 

O sistema de expressão em Escherichia coli foi o primeiro a ser utilizado para 

produzir produtos farmacêuticos recombinantes e tem muitas vantagens quando 

comparado aos sistemas eucarióticos, como o fácil cultivo, baixo custo e alto 

potencial de produção (VANZ et al, 2008; GOMES et al, 2012; BASSO et al, 2013). 

Entre os diversos sistemas de expressão heteróloga disponíveis, a bactéria E. coli é 

um dos mais atraentes devido ao seu rápido crescimento em meio de cultura, sua 

genética bem descrita e a disponibilidade de inúmeros vetores bacterianos e cepas 

mutantes (VANZ et al, 2008; GOMES et al, 2012; BASSO et al, 2013). 

A expressão de proteínas recombinante no sistema da E. coli apresenta 

algumas desvantagens, como a dificuldade da expressão citoplasmática da proteína 

de interesse, o que pode acarretar na proteína com  uma conformação indesejável e 

possivelmente sem atividade biológica desejada. A bactéria apresenta alto conteúdo 

de endotoxinas, que podem degradar a proteína recombinante expressa. Algumas 

combinações de códons são encontradas em baixa frequência em E. coli , podendo 

prejudicar a tradução da proteína, e como alternativa ao problema do uso 

preferencial de códons  (codon usage) pode ser realizado a otimização do codons. O 

sistema também não permite fazer modificações pós-traducionais, o que acaba 

limitando seu uso para proteínas que não necessitam dessas alterações químicas.  

Durante o processo de expressão de proteínas recombinantes no sistema 

procarioto a expressão em níveis elevados resulta, muitas vezes, na deposição da 

proteína desejada na forma inativa de agregados insolúveis, conhecidos como 

corpos de inclusão (BANEYX e MUJACIC, 2004; JEVSEVAR et al, 2005).  A 

conformação da proteína, também pode ser prejudicada pelo o uso de promotores 

fortes e altas concentrações de indutores, que apesar de permitir uma alta produção 

de proteína, em alguns casos, acaba afetando o dobramento correto da proteína  

(JeVSEVAR et al, 2005). 

Algumas estratégias podem ser usadas para evitar a formação dos corpos de 

inclusão, uma delas é realizar a expressão do gene a baixas temperaturas, o que 

resulta na diminuição do grau de transcrição, tradução e redução da força de 

interação hidrofóbica, a qual contribui para o dobramento errôneo da proteína 

(JEVSEVAR et al, 2005; CHALMERS et al, 1990; VASINA et al, 1997). Promotores 

fracos ou baixas concentrações de indutores também reduzem a taxa de síntese da 
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proteína alvo, alcançado um dobramento adequado da proteína alvo (JEVSEVAR et 

al, 2005).  

Os agregados de proteínas recombinantes não possuem atividade biológica e 

se faz necessário realizar protocolos para solubilizá-los e devolver a conformação 

ativa da proteína por renaturação in vitro para então purificá-la (VALLEJO, 2004). 

 

 

1.6 Brasil e patentes 
 

O uso rhG-CSF como um medicamento biotecnológico, começou em 1989. O 

laboratório americano AMGEN, que patenteou o processo (Patente US 4,810,643) , 

lançou no mercado o produto nomeado como Neupogem® (Filgrastima) (NAGATA et 

al, 1986; SOUZA, 1989).Em  1991, a agência reguladora dos Estados Unidos U. S. 

FDA aprovou o uso clínico do rhG-CSF, com a finalidade de diminuir a incidência de 

infecções associadas à neutropenia induzida por quimioterapia de pacientes com 

câncer. No Brasil esse medicamento foi registrado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária em 2002. O biofármaco se encontra disponível para uso 

terapêutico no Brasil sob os nomes comercias de: Filgrastine® (Blausiegel), 

Filgrastim® (Biosintética), Granomax® (Dr. Reddys), Granulokine® (Roche), 

Myograf® (Bergamo), Leucin® (Bergamo) e Tevafilgras® (Teva).  

Em 2006 a Filgrastima, produzida pelo laboratório Amgem Inc, perdeu sua 

proteção por patente. Ao longo dos anos com a expiração das patentes sobre 

medicamentos desenvolvidos por tecnologia recombinante, surge a possibilidade 

para a produção desses medicamentos, conhecidos na Europa pelo termo 

“biosimilar” e nos EUA pela expressão “follow-on biologic product” ou “follow on 

proteins”. , Esses biofármacos devem ter sua segurança e a eficácia comprovadas e 

serem equivalentes. Esses medicamentos não são considerados medicamentos 

“genéricos”, uma vez que os testes exigidos para desenvolver estes produtos são 

muito mais rigorosos que os realizados para um genérico tradicional produzido por 

síntese química. 

O Programa Inova Saúde é uma iniciativa do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Finep, em cooperação com o Ministério da 

Saúde  (MS), o BNDES e o CNPq, que teve início em abril de 2013, com duração 

prevista até dezembro de 2017. O programa foi criado para apoiar atividades de 



Introdução  |  9 

 

projetos de PD&I em farmoquímicos obtidos por processos de síntese química, 

biotecnológicos e extrativos, para desenvolvimento de medicamentos, novos ou 

genéricos, tanto para atendimento às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), 

quanto para o atendimento ao mercado nacional e internacional (Finep - Inova 

Saúde). 

O programa está inserido no Plano Inova Empresa e destina R$ 3,6 bilhões 

para as atividades de inovação do Complexo da Saúde para que haja uma 

diminuição efetiva da dependência tecnológica do Brasil em relação ao fornecimento 

de importantes insumos utilizados no campo da saúde humana (Finep - Inova 

Saúde). 

Em Brasília, no dia 18 de Junho de 2014, foram apresentadas as medidas da 

política industrial que será adotada nos próximos anos. Um aspecto importante são 

as margens de preferência de 25%, nas compras Governamentais para todos os 

setores, inclusive do Complexo Saúde que abrange medicamentos (Biofármacos), 

materiais e equipamentos, para ser aplicada nos processos de licitação para 

produtos manufaturados e serviços nacionais. Essas medidas terão validade até 

2020 (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Margem de Preferência aplicada nos processos de licitação para 
produtos produzidos no Brasil. (Fonte: Receita Federal do Brasil 2014)  

Produto
Medicamentos 
Fármacos
Biofármacos 
Materiais e equipamentos

Margem de preferência

COMPLEXO SAÚDE 

Valor
8%

20%
25%

 8%, 15%, 20% e 25% 

SETOR

  
 

Como os medicamentos biotecnológicos possuem alto valor, esses produtos 

respondem por parcela importante dos gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) 

com medicamentos. Cerca de um terço dos recursos aplicados na política de 

medicamentos pelo governo federal é destinado a esses medicamentos 

considerados excepcionais. De acordo com dados do IMS health, o Ministério da 

Saúde, o governo federal investiu R$ 2 bilhões para a aquisição de medicamentos 

biotecnológicos no ano de 2011, e em 2012 MS gastou R$ 9,4 bilhões com 

medicamentos de uma forma geral (DELGADO e ARCURI, 2013). 
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Entre 2011 e 2013, o total de financiamentos aprovados pelo BNDES para o 

complexo industrial da saúde, denominação que abrange tanto a cadeia 

farmacêutica como os fabricantes de equipamentos médicos — cresceu 275%. No 

ano de 2013, foi aprovado R$ 1,47 bilhão para o setor. Desse total, R$ 1,22 bilhão 

(83%) foi destinado a empreendimentos de biotecnologia. Como mostrado, foi 

gerado um novo cenário para empresas nacionais trazendo a oportunidade de 

investimentos nesse novo espaço de atuação, e consequentemente, estimular o 

desenvolvimento do setor nacional de biotecnologia (VANZ et al, 2008; GOMES et 

al, 2012). 

Todo o medicamento não produzido no Brasil é importado pelo governo e está 

inserido no Programa de Assistência Farmacêutica do SUS como medicamento 

excepcional. Tais medicamentos possuem alto custo e são administrados para 

doenças, geralmente raras, cujo tratamento deve ser continuado (ENCARNAÇÃO, 

2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Especificamente para o rhG-CSF, o 

investimento do governo federal no período de janeiro de 2006 a agosto de 2007 foi 

de R$ 4.807.489,78, e durante os anos de 2011 e 2012 o SUS gastou o equivalente 

a R$ 2.487.355,20 com as importações deste medicamento (DATASUS 2013), isso 

corresponde a 46% de todo o gasto do governo brasileiro com importação de 

medicamentos. No entanto, o produto representa apenas 4% da variedade de 

remédios adquiridos.  

Foi demonstrado em um estudo que a implantação da produção da proteína 

rhG-CSF no Brasil pode levar a uma diminuição de custos até cerca de 90% nos 

valores pagos em compras governamentais, o que corrobora com a importância do 

desenvolvimento da tecnologia para produção deste medicamento no Brasil 

(ENCARNAÇÃO, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Nesse contexto, fica 

evidente a importância do desenvolvimento da tecnologia para obtenção da proteína 

recombinante rhG-CSF, visando uma futura produção de produtos biotecnológicos 

nacional, possibilitando ter uma indústria brasileira forte, inovadora e competitiva 

com os mercados externos. 
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7 CONCLUSÕES 
 

• A estratégia de otimização de códons, em combinação com a síntese, do 

gene correspondente a sequência da proteína rhG-CSF para expressão em 

bactérias Escherichia coli demonstrou-se apropriada e evitou limitações para 

o processo de expressão; 

• A proteína rhG-CSF foi expressa em bactérias Escherichia coli da linhagem  

BL21(DE3); 

• A proteína rhG-CSF, fundida à cauda de seis histidina foi purificada por 

cromatografia de afinidade em condição desnaturante; 

• Foi possível verificar a identidade da proteína produzida por Western Blotting 

e por espectrometria de massas. 

• A produção da proteína na ausência da IPTG mostrou-se viável, o que pode 

reduzir os custos da produção em larga escala da proteína recombinante. 
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