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RESUMO 
 

GIOVANNI, D. N. S. Clonagem e expressão de proteína antiviral presente na 
hemolinfa de Lonomia obliqua por tecnologia de DNA recombinante em 
Escherichia coli. 2014. 116 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

Infecções virais são de grande interesse em saúde pública. Estudos com hemolinfa 
de insetos demonstraram a presença de princípios ativos de interesse para o 
desenvolvimento de novas drogas farmacológicas como antivirais. Em 2009, 
demonstrou-se a existência de um potente antiviral em hemolinfa de L. obliqua. Esta 
proteína purificada reduziu o título viral (TCID50 ml–1) do sarampo em 157 vezes, 61 
vezes a do pólio vírus e 64 vezes a do H1N1 vírus da gripe. Recentemente, 
construiu-se um recombinante em sistema baculovírus / célula de inseto para a 
expressão da proteína antiviral, mostrando boa atividade antiviral, pois reduziu o 
título de vírus do herpes em 106 vezes, da rubéola e EMC em 105 vezes. No entanto, 
este sistema de expressão é muito caro e trabalhoso. Com isso, clonamos e 
expressamos esta proteína com atividade antiviral em sistema bacteriano. A 
sequência antiviral foi obtida por PCR com base na sequência previamente clonada 
em nosso laboratório e nos iniciadores utilizados foram adicionados sítios 
específicos de restrição (BamHI e HindIII) para a ligação com o plasmídeo pET28a. 
O produto de PCR e o vetor pET28a foram digeridos com as mesmas enzimas. Foi 
feita a ligação, onde a construção resultante foi transformada por choque térmico em 
E. coli Bl21 DE3 pLysS. A proteína antiviral foi induzida com IPTG 1,0 mM, DO 0,7 e 
37 °C durante 4 horas. Após expressão, a proteína foi detectada em western blot 
usando anticorpo anti-His e as bactérias foram então sonicadas. O sobrenadante 
bruto foi purificado por afinidade pela cauda de histidina por beads magnéticas e 
pela coluna HisTrap FF de 5ml, o material resultante mostrou-se tóxico para os 
testes por causa do imidazol presente. Entretanto as proteínas expressas 
apresentaram uma proteção celular, o material somente com imidazol destruía o 
tapete celular muito mais rápido que a mesma dose contendo antiviral junto com 
imidazol. Apesar da proteção, optamos por retirar o imidazol dos testes antiviral e 
avaliar essa proteção celular em separado. Utilizou-se a dialise sob refrigeração e 
corrida de gel filtração no Akta para eliminar o imidazol. Os testes antivirais foram 
realizados e foi feita uma titulação (TCID50 ml–1) com o vírus EMC, onde com 20 
µg/ml de proteína mostrou uma proteção de 10000 vezes em relação ao controle. E 
utilizando qPCR mostrou-se uma redução dos níveis de transcrição de RNA do vírus 
do herpes e do vírus da rubéola em todas as diluições e inibiram totalmente a partir 
das diluições 10-7 e 10-4, respectivamente, mostrando um potente efeito antiviral.  
 

Palavras-chave: Proteína Antiviral. Expressão. Clonagem. Lonomia obliqua. 
Escherichia coli.  



 
 

ABSTRACT 
 

GIOVANNI, D. N. S. Cloning and expression of the antiviral protein present in 
the hemolymph of Lonomia obliqua by recombinant DNA technology in 
Escherichia coli. 2014. 116 p. PhD Thesis (Biotechnology) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Viral infections are of great public health interest. Insect hemolymph studies 
demonstrated the presence of active principles of interest for the development of new 
pharmacological drugs such as antivirals. In 2009, we demonstrated the existence of 
a potent antiviral in hemolymph of L. obliqua. This purified protein has reduced the 
viral titer (TCID50 ml-1) of measles 157 times, 61 times that of poliovirus and 64 times 
that of the H1N1 influenza virus. Recently, we constructed a recombinant baculovirus 
/ insect cell for the expression of antiviral protein, showing good antiviral activity 
because it reduced the title herpes virus 106 times, rubella and EMC 105 times in the 
system. However, this expression system is very expensive and laborious. Thus, 
cloned and expressed this protein with antiviral activity in bacterial system. The 
antiviral sequence was obtained by PCR based on the sequence previously cloned in 
our lab and the specific primers used restriction sites (BamHI and HindIII) have been 
added to the connection with the pET28a plasmid. The PCR product and the vector 
pET28a are digested with the same enzymes. The connection, where the resulting 
construction was transformed by heat shock into E. coli BL21 DE3 pLysS was taken. 
The antiviral protein was induced with 1.0 mM IPTG, 0.7 DO and 37 °C for 4 hours. 
Following expression, the protein was detected on western blot using anti-His 
antibody and the bacteria were then sonicated. The crude supernatant was affinity 
purified by histidine tail by magnetic beads and the HisTrap FF 5 ml column, the 
resulting material was shown to be toxic to the present tests because imidazole. 
However the expressed protein showed a cell protection, the material only with 
imidazole destroying the cell carpet much faster than the same dose containing 
antiviral along with imidazole. Despite the protection, we chose to remove the 
imidazole of antiviral testing and evaluating this cell protection separately. We used a 
dialysis run under refrigeration and gel filtration in the Akta to remove imidazole. 
Antiviral tests were performed and a titration (TCID50 ml-1) was made with EMC 
virus, where 20 µg/ml protein showed a protection of 10 000 times compared to the 
control. Using qPCR and showed a reduction in the levels of RNA transcript of 
herpes virus and rubella virus at all dilutions and completely inhibited from dilutions 
10-7 and 10-4, respectively, showing a potent antiviral effect. 

 
Keywords: Antiviral protein. Expression. Cloning. Lonomia oblique. Escherichia coli. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O uso terapêutico de proteínas recombinantes vem sendo aplicado de modo 

satisfatório no tratamento de inúmeras enfermidades, o que torna a produção de 

proteínas heterólogas uma das áreas mais importantes e promissoras para a 

indústria farmacêutica (DEMAIN; VAISHNAV, 2009; FERRER-MIRALLES et al., 

2009; RADER, 2008). Iniciado em meados da década de 70 e deste então diversos 

genes foram isolados, caracterizados e expressos em sistemas heterólogos (GLICK 

et al., 2009), sendo a insulina a primeira proteína terapêutica licenciada para uso 

humano em 1982, produzida através da tecnologia do DNA recombinante em 

bactérias Escherichia coli (JOHNSON, 1983; KEEN et al., 1980). Desde então, a 

cada ano, novos biofármacos são aprovados pelo FDA para uso humano e uma 

parcela significativa são recombinantes (RADER, 2013). 

A expressão de proteínas heterólogas conta com importantes ferramentas 

biotecnológicas, como o desenvolvimento de linhagens celulares, o aumento de 

produtividade, a genômica e a proteômica, a otimização do metabolismo celular, o 

controle de apoptose e redução da instabilidade (REYES-RUIZ; BARRERA-

SALDANA, 2006). O sistema mais utilizado para a expressão destas proteínas é o 

bacteriano, pois apresenta protocolos mais simples, disponibilidade de várias cepas 

e vetores de expressão, custos menores e altos rendimentos (JANA; DEB, 2005). 

A presença de substâncias farmacologicamente ativas tem sido observada 

em insetos e este potencial vem sendo representado pela diversidade de proteínas e 

efeitos sobre o metabolismo, sendo de grande interesse industrial e acadêmico 

(OBBARD; DUDAS, 2014). 

Recentemente, nosso grupo tem demonstrado a presença de proteínas com 

alto potencial antiviral e antimicrobiano na cera de ovos de carrapatos Amblyomma 

cajennense (DE LIMA-NETTO et al., 2012; LIMA-NETTO et al., 2011) e na hemolinfa 

de Lonomia obliqua (GRECO et al., 2009).  

Cultivos de células de inseto suplementado com hemolinfa de L. obliqua 

tiveram sua longevidade aumentada (MARANGA et al., 2003). Souza et al. (2005) 

demonstraram a presença de fatores com atividade antiapoptótica capaz de evitar a 

apoptose induzida pela depleção de nutrientes ou por indutores químicos. Mendonça 

et al. (2009) demonstraram a existência de uma proteína purificada da hemolinfa 

capaz de aumentar em torno de 59% a produção da glicoproteína do vírus da raiva, 
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expressa em células de Drosophila melanogaster S2. No ano seguinte, Vieira et al. 

(2010) observaram que esta também era capaz de aumentar o nível de expressão 

das proteínas recombinantes VP6 e VP7 em células SF-9. 

Entretanto, a obtenção desta hemolinfa é difícil devido às baixas quantidades 

presentes na larva. Desta forma, é necessária a utilização de outras estratégias para 

a obtenção destes fatores em quantidades suficientes para a continuidade do 

projeto. 

Infecções por vírus humanos e animais tem alto impacto na saúde pública e 

comercial. Apesar dos muitos avanços nesta área, ainda existem poucos fármacos 

capaz de controlar e eliminar estas infecções. Sendo assim, o aparecimento de 

moléculas com atividades antivirais é essencial para o controle destas enfermidades 

(DELCROIX; RILEY, 2011).  

Algumas informações da proteína com atividade antiviral descrita por Greco et 

al. (2009) obtidos na bioprospecção de proteínas antiviral da lagarta L. obliqua foi 

comparada com dados biblioteca de cDNA da L. obliqua de Veiga et al. (2005). Esta 

análise permitiu a determinação da sequência da proteína antiviral de cDNA 20-

LOB/LOT/LOH/LOC-JN807330.  

Com isso, uma proteína foi clonada e expressa em sistema baculovírus / 

célula de inseto mostrando capacidade de inibir a replicação dos vírus da 

encefalomiocardite (EMC) (CARMO et al., 2012). Isto demonstra o potencial da 

hemolinfa de L. obliqua no desenvolvimento de novos fármacos para o controle de 

viroses importantes.  

O sistema baculovírus / célula de inseto foi desenvolvido para a produção de 

proteínas recombinantes mais complexas (que necessitam de modificações pós-

traducionais) (BELZHELARSKAIA, 2011). Em contra partida, seu custo é superior e 

o processo de produção é mais laborioso que o sistema bacteriano o que nos levou 

a desenvolver este projeto. 

 

1.1 Objetivos 
 

Clonagem e expressão do gene codificante para a proteína com ação antiviral 

da lagarta Lonomia obliqua em sistema bacteriano e avaliação da atividade antiviral 

em cultivo in vitro. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Biotecnologia 
 

A administração de proteínas produzidas em laboratório vem sendo aplicado 

de modo satisfatório no tratamento de inúmeras enfermidades, o que torna a 

produção de proteínas recombinantes uma das áreas mais importantes e 

promissoras para a indústria farmacêutica (DEMAIN; VAISHNAV, 2009; FERRER-

MIRALLES et al., 2009). Esta tecnologia do DNA recombinante iniciou-se em 

meados da década de 70, deste então diversos genes foram isolados, 

caracterizados e expressos em sistemas heterólogos (GLICK et al., 2009), sendo a 

insulina a primeira proteína terapêutica licenciada para uso humano em 1982, 

produzida através da tecnologia do DNA recombinante em bactérias Escherichia coli 

(JOHNSON, 1983; KEEN et al., 1980). 

 

2.2 Mercado 
 

O mercado mundial de proteínas recombinantes para fins terapêuticos e 

farmacêuticos movimentou em 2007 cerca de 86 bilhões de dólares (CARMO, 2012), 

já em 2012 foi cerca de 96,4 bilhões de dólares, gerando um lucro em torno de 26 

bilhões de dólares (ROTH, 2013). Em 2011, dos 12 produtos com maior faturamento 

listados no portal Contract Pharma, 11 fazem uso de DNA recombinante (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Lista com os 15 biofármacos segundo Contract Pharma mais vendidos em 
2011. 

 

Nome 

Comercial 
Descrição Comerciantes 

Receita 

revenda 

Humira TNF Mab, rDNA, human Abbott  $7,932 

Enbrel TNF Receptor-IgG Fc, rDNA Amgen, Pfizer $7,870 

Remicade TNF Mab, rDNA J&J, Merck $7,157 

Avastin VEGF Mab, rDNA Genentech/Roche $6,596 

Rituxan CD20 Mab, rDNA Genentech/Roche, Biogen Idec $6,596 

Herceptin HER2 receptor Mab, rDNA Genentech/Roche $5,770 

Lantus Insulin glargine, rDNA Sanofi  $5,190 

Neulasta G-CSF, rDNA, PEG- Amgen, Roche $3,950 

Epogen/Procrit EPO, rDNA Amgen, J&J $3,730 

Lucentis VEGF Mab Fab, rDNA Genentech/Roche, Novartis $3,723 

Prevnar 13 Pneumococcal Vaccine(13) Pfizer $3,330 

Aranesp EPO, darbo-, rDNA Amgen $2,997 
FONTE: Adaptado de (RADER, 2012). 
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Nos últimos dois anos houve um aumento do investimento na indústria 

biofarmacêutica, principalmente nas organizações de contrato de fabricação, 

empresas especializadas em produção de biofármacos que prestam serviços a 

empresas farmacêuticas. Em 2013 foi investido, por órgãos governamentais, 

organizações sem fins lucrativos e iniciativa privada, 19,4 bilhões de dólares no 

desenvolvimento de bioprodutos, a grande maioria recombinante, observando um 

aumento de 20% em relação a 2012. A maior parte dos novos financiamentos foi 

para empresas farmacêuticas e de biotecnologia de grande porte, enquanto novos 

financiamentos para empresas de biotecnologia menores totalizaram US$ 4,1 

bilhões. Sendo o segundo ano consecutivo que os financiamentos para pequenas 

empresas de biotecnologia alcançaram US$ 4,0 bilhões (DOWNEY, 2014). 

A cada ano novos biofármacos são aprovados pelo FDA para uso humano e 

uma parcela significativa são recombinantes. Em 2012, 8 eram recombinantes dos 

18 produtos aprovados e em 2013, 5 produtos recombinantes foram aprovados 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Número de Biofármacos licenciados pelo FDA desde 1982 
 

 
Fonte: Adaptado de (RADER, 2013). 

 

2.3 Sistemas de expressão 
 

O primeiro passo para a produção de proteínas recombinantes é a escolha do 

sistema de expressão, atualmente estão disponíveis para esta finalidade inúmeros 
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tipos dentre bactérias, leveduras, fungos, plantas e animais transgênicos, linhagens 

celulares de plantas, mamíferos ou insetos (DEMAIN; VAISHNAV, 2009). A 

expressão heteróloga de proteínas conta ainda com importantes ferramentas 

biotecnológicas, como o desenvolvimento de novas linhagens celulares, os 

processos de engenharia voltados para o aumento de produtividade, a genômica e a 

proteômica, a otimização do metabolismo celular, o controle de apoptose e dos 

estudos para redução da instabilidade (REYES-RUIZ; BARRERA-SALDANA, 2006).  

O sistema bacteriano é o mais utilizado para a expressão de proteínas 

heterólogas. Este sistema apresenta protocolos mais simples, disponibilidade de 

várias cepas e vetores de expressão, custos menores e altos rendimentos (JANA; 

DEB, 2005). Porém, como o hospedeiro é um organismo procarionte, algumas 

modificações pós-traducionais não são realizadas de forma eficiente, inviabilizando a 

expressão de algumas proteínas mais complexas neste sistema (REYES-RUIZ; 

BARRERA-SALDANA, 2006). Nestes casos mesmo com elevados custos a 

expressão de proteínas em sistemas eucariotos tonou-se uma interessante 

alternativa (BUTLER, 2005). 

Apesar do aumento da utilização de outros sistemas eucariotos de expressão 

para proteínas recombinantes, o sistema procarioto bacteriano com Escherichia coli 

continua sendo o principal hospedeiro escolhido para este fim. Em 2003 foram 

expressas no sistema E. coli aproximadamente 80% das 2983 proteínas submetidas 

ao banco de dados de proteínas PDB (Protein Data Bank) (SORENSEN; 

MORTENSEN, 2005). Em dezembro de 2009, com 88% das 87094 sequências 

depositadas no banco de dados de proteínas PDB, as bactérias encabeçam esta 

lista seguida pelos sistemas eucariotos com 9% (NETTLESHIP et al., 2010). 

Entretanto, todo esse conhecimento acumulado não irá garantir a eficiente 

expressão da proteína recombinante em quaisquer sistemas. Não existe, por 

exemplo, um sistema de expressão eficiente para todas as proteínas recombinantes. 

Cada proteína apresenta um novo problema, e o alto nível de síntese tem sido 

otimizado em cada caso através de variações empíricas dos diferentes parâmetros 

(HANNIG; MAKRIDES, 1998; JANA; DEB, 2005; KHOW; SUNTRARACHUN, 2012; 

LEE, 1996; MCDONALD, 2011). 
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2.3.1 Sistema Bacteriano 
 

Para expressão de proteínas recombinantes em sistema bacteriano, a cepa 

bacteriana mais comumente utilizada é a E. coli BL21 (DE3) pLysS, pois se trata de 

uma linhagem modificada para otimizar a produção de proteínas recombinantes, 

dentre as modificações estão mutação em ompT e lon, duas proteases que podem 

interferir na expressão ou na purificação da proteína recombinante e no gene 

codificador da RNase E (rne 131), apresentando uma maior estabilidade do mRNA 

(INVITROGENTM, 2010; TOMAZETTO, 2006).  

O plasmídeo pLysS produz lisozima de T7 para inibir o nível basal de 

expressão do gene de interesse, recomendado quando a proteína é tóxica ou 

interfere no metabolismo bacteriano, como marca de seleção confere resistência ao 

clorofenicol (CAMR) e contém a origem p15A. (INVITROGENTM, 2010). 

Os vetores pET (“plasmid for expression by T7 RNA polimerase”), são os mais 

utilizados para expressão de proteínas heterólogas em E. coli, necessitam de uma 

cepa que possa produzir a T7 RNA polimerase do bacteriófago sob o controle 

induzível do promotor forte lacUV5. Estes vetores possuem marca de seleção pela 

resistência a antibióticos (ampicilina ou canamicina) e a expressão do gene é por 

adição de IPTG (0,1 a 1 mM), muitas vezes chegando a níveis de super expressão e 

favorecendo a formação de corpúsculo de inclusão (BELLÃO, 2006). Necessitando 

para cada caso traçar estratégias para obtenção de proteínas nas melhores 

condições e qualidade (SAMUELSON, 2011).  

Outra alternativa para produção em E. coli é a utilização de uma sequência 

sinal fusionada ao gene de interesse a ser expresso a fim de obter um sistema com 

a secreção da proteína no periplasma ou com os mais recentes avanços no meio 

extracelular (SU et al., 2013).  

O periplasma é um ambiente oxidante que contém enzimas que catalisam a 

formação e o rearranjo das pontes de dissulfetos, facilitando a obtenção de 

proteínas em sua conformação terciária correta, entretanto por ser um local com 

pequeno volume pode limitar a quantidade de proteína produzia (BANEYX, 1999). 

Obtenção de proteína expressa secretada no meio externo pelo sistema bacteriano 

é uma metodologia que vem ganhando cada vez mais espaço, pois procedimentos 

de produção e purificação são mais rápidos, sem necessidade de protocolos 
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dispendiosos que envolvem etapas de ruptura celular, solubilização e renaturação 

(SU et al., 2012; SU et al., 2013). 

Em bactérias gram-negativas ainda não existe um sistema comercial eficiente 

para exportação de proteínas recombinantes, pois muitos fatores com seleção do 

peptídeo sinal, da linhagem celular e da proteína a ser secretada ainda precisam ser 

elucidados para uma melhor obtenção (CHOI; LEE, 2004). Os esforços para 

melhorar a produção vão além da secreção de proteínas, a literatura relata a co-

expressão de proteínas para ajudar a translocação e de dobragem (YOON et al., 

2010). 

 

2.3.2 Frequência de Códons 
 

Entre os organismos existe uma variação entre a frequência dos 61 códons 

de aminoácidos de RNA transportadores. Dentre eles cada organismo tem seus 

códons mais frequentemente expressos, sendo os códons principais, e os códons 

pouco expressos, os códons raros, os quais sua presença pode limitar a expressão 

heteróloga (ANGOV et al., 2011) 

Em E. coli, os códons AGG/AGA, AUA, CUA, CGA e CCC, são de baixa 

frequência podendo ocasionar problemas de tradução (JANA; DEB, 2005). Com 

isso, durante a tradução ocorre: a substituição, deleção ou inserção de aminoácidos, 

troca de fase de leitura (frameshift) que geralmente culmina em parada prematura da 

tradução, levando a redução na quantidade e qualidade da proteína recombinante 

(ANGOV et al., 2011; CALDERONE et al., 1996; TERPE, 2006; TOMAZETTO, 

2006).  

Uma estratégia para resolver esse problema é co-transformação com um 

plasmídeo contendo a sequência do tRNA raro (CALDERONE et al., 1996). Os 

códons raros de arginina AGG e AGA podem ser fatores limitantes na expressão 

bacteriana para vários genes de mamíferos. Mas a co-expressão do gene que 

codifica o tRNA Arg (AGG), resulta em alto nível de expressão da proteína 

recombinante (CHEN; INOUYE, 1994; TOMAZETTO, 2006). 

Outra estratégia muito usada atualmente é otimização de códons da 

sequência a ser clonada, neste método, os códons raros referentes a alguns 

aminoácidos no organismo que será usado na expressão, são substituídos por 

códons mais frequentes em cada posição dentro da sequência de interesse. Com 
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isso garante-se que os RNA transportadores não serão limitadores durante a 

expressão (ANGOV et al., 2011). Em muitos casos esta estratégia aumentou os 

níveis de expressão tornando bem sucedido o resultado, entretanto, em alguns 

casos a produção passou a formar corpúsculos de inclusão necessitando de 

complexos processos de renaturação (ANGOV et al., 2008; HANNIG; MAKRIDES, 

1998; MAKRIDES, 1996). 

 

2.4 Potencial Biotecnológico da Hemolinfa de Insetos 

 

Na hemolinfa de insetos tem sido observado a presença de substâncias 

farmacologicamente ativas com efeitos enzimáticos (GUERRERO et al., 1999; 

HAMDAOUI et al., 1998; JIANG et al., 1999; MARANGA et al., 2003; ROSENFELD; 

VANDERBERG, 1998; SHIOTSUKI et al., 2000; YAMAMOTO et al., 1999), 

hormonais (HUBERMAN et al., 2000; JONES et al., 1993; KURATA et al., 1994; LIN 

et al., 1998), com ação antimicrobiana e antifúngica (GROSS et al., 1998; JOHNS et 

al., 1998; LANZ-MENDOZA et al., 1996; LOWENBERGER et al., 1999; ZHU et al., 

2000) e anti congelante (PETERS et al., 1993). O potencial de estudo da hemolinfa é 

representado pela diversidade de proteínas e efeitos sobre o metabolismo, sendo de 

grande interesse industrial e acadêmico investir em estudos envolvendo a mesma 

para produção de proteínas heterólogas com potenciais farmacológicos. Em outros 

trabalhos, uma proteína presente na hemolinfa do bicho da seda (Bombix mori) foi 

capaz de aumentar a replicação do baculovírus recombinante BmNPV (CPd-luci, 

possui o gene da luciferase sob controle do promotor da poliedrina) em 

aproximadamente 10.000 vezes (KANAYA; KOBAYASHI, 2000) demonstrando o 

papel que determinadas moléculas possuem na regulação da produção de outras 

proteínas.  

 

2.5 Lagarta Lonomia Obliqua 
 

Dentre os insetos, as lagartas da espécie Lonomia obliqua (Lepidoptera: 

Saturniidae) (Figura 2), são conhecidas como “taturanas” (do tupi guarani 

“semelhante a fogo”) e possuem uma grande importância médica onde o contato 

com a sua fase larval pode causar acidentes graves, podendo evoluir de queimação 
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local até a morte devido a sua intensa ação hemorrágica, caso não seja 

administrado o soro antilonômico (CARMO, 2012; WEN; DUARTE, 2003). 

 

Figura 2 - Lagarta da espécie Lonomia obliqua (Lepidoptera: Saturniidae) 
 

 
Fonte: (CARMO, 2012) 

 

As lagartas são conhecidas por seu hábito gregário (Figura 3), vivendo em 

colônias sobre troncos de árvores nas posições mais baixas a sombra durante o dia 

mimetizando o ambiente, o que facilita a ocorrência dos acidentes, os quais 

acontecem quando uma pessoa encosta no tronco sem notar a presença das 

lagartas (CARMO, 2012; CHUDZINSKI-TAVASSI et al., 2013). 

 

Figura 3 - Hábito gregário das Lagartas Lonomia obliqua. 
 

 
Fonte: (CARMO, 2012) 
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Estes animais possuem o corpo revestido por um epitélio secretor e composto 

externamente por inúmeras espículas (Figura 4), as quais apresentam um papel 

fundamental na defesa do animal, pois penetram na superfície de contato do inimigo, 

sofrendo ruptura e injetando o veneno. O hábito gregário potencializa a defesa, uma 

vez que o contato acaba sendo com mais lagartas ao mesmo tempo aumentando a 

quantidade de veneno injetada na vítima (VEIGA, 2005). 

Figura 4 - Ultraestrutura das espículas no tegumento de L. obliqua. 
 

 
Legenda: A - detalhe de uma espícula íntegra; B - visão geral da região dorsal do tegumento com as 

espículas. Fonte: (VEIGA, 2005). 

 
Os sintomas no geral apresentados pelas vítimas são: hemorragias, 

hematomas, hematúria, insuficiência renal aguda e, em casos graves podendo levar 

a morte (CARRIJO-CARVALHO; CHUDZINSKI-TAVASSI, 2007; PINTO et al., 2010).  

 

2.5.1 Potencial Biotecnológico derivado da Lonomia obliqua  
 

A lagarta Lonomia obliqua apresenta diversas substâncias 

farmacologicamente ativas, duas destas proteínas foram isoladas do veneno das 

cerdas desta lagarta, a Lopap e a Losac: a Lopap, (L. obliqua prothrombin activator 

protease ou proteína ativadora de protombina), é uma lipocalina que demonstrou 

capacidade de prolongamento do tempo de coagulação do sangue através da 

depleção do fibrinogênio (REIS, FARSKY, et al., 2001; REIS, PORTARO, et al., 

2001). Esta proteína já foi produzida de forma recombinante (REIS et al., 2006), 

sendo que, patentes relacionadas já foram depositadas com indicação desfibrinante, 

uso em kits diagnósticos, citoproteção ou como agentes biotecnológicos.  

Por outro lado, a hemolinfa da L. obliqua também contém substâncias de alto 

interesse medicamentoso. Maranga et al. (2003) demonstraram que cultivos de 

A 
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células de inseto suplementado com hemolinfa de L. obliqua tiveram sua 

longevidade aumentada e aumento da população celular em 3 vezes antes de atingir 

a fase estacionária do cultivo. Esta proteína de 51 kDa foi purificada e caracterizada, 

sendo capaz de evitar a apoptose induzida pela depleção de nutrientes ou por 

indutores químicos como Actinomicina D (SOUZA et al., 2005). 

Alvarez Flores et al. (2006) descreveram a Losac (L. obliqua Stuart-factor 

activator ou ativador de fator X), uma proteína com 45 kDa obtida a partir do veneno 

da L. obliqua, induziu em cultivos de células endoteliais da veia umbilical humana 

(HUVECs) maior proliferação e a inibição de apoptose, apresentando também um 

fator pró-coagulante. Heinen et al. (2014) mostrou que o veneno de L. obliqua 

aumenta a viabilidade de linhagens celulares de tumores U138-MG e HT-29, 

entretanto, inibe a viabilidade de células não tumorais V-79. Já a proteína 

antiapopitótica presente na hemolinfa caraterizada por Souza et al. (2005) não 

apresentou efeito sobre as linhagens tumorais, porém para as células V-79 não 

tumorais previamente tratada com veneno de L. obliqua foi capaz de aumentar a 

proliferação celular. 

Mendonça et al. (2009) demonstraram que a proteína purificada da hemolinfa 

da lagarta foi capaz de aumentar em torno de 59% a produção da glicoproteína do 

vírus da raiva, expressa em células de Drosophila melanogaster S2. No ano 

seguinte, Vieira et al. (2010) observaram que a mesma proteína também era capaz 

de aumentar o nível de expressão das proteínas recombinantes VP6 e VP7 em 

células SF-9. 

A hemolinfa da L. obliqua foi capaz de aumentar em até 6443,91 vezes a 

replicação do baculovírus Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus (AgMNPV) 

em células de inseto SF9, amplamente utilizado como biopesticida para o controle 

de praga da lagarta da soja (SOUSA et al., 2014). Greco et al. (2009), demonstraram 

também a existência de uma proteína capaz de reduzir a replicação do vírus da 

influenza e sarampo. 
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2.6 Antivirais  
 

Infecções por vírus em humanos ou animais causam um alto impacto no 

âmbito comercial e na saúde pública. E os fármacos existentes, capazes de 

controlar ou até eliminar estas infecções são poucos, apesar do grande avanço 

nesta área. Desta forma, moléculas antivirais se tornam essenciais para o controle 

destas enfermidades. Cerca de 40 compostos antivirais já estavam em fase de teste, 

em 2010 (DELCROIX; RILEY, 2011), pois o desenvolvimento de agentes antivirais é 

de grande importância, uma vez que muitas cepas virais afetam milhões de pessoas 

no mundo, como por exemplo, SARS, coronavírus, os vírus da gripe H5N1 e H1N1. 

Atualmente o mundo está passando por um grande surto causado por 5 vírus da 

família Filoviridae conhecidos com Ebola vírus; Zaire ebolavirus, Sudan ebolavirus, 

Bundibugyo ebolavirus, Tai forest ebolavirus e Reston ebolavirus. São 

extremamente agressivos e devastadores levando a morte de 40 a 90% dos 

infectados dependendo da espécie viral (WONG et al., 2014). 

Diferentes estudos mostram que estes compostos antivirais podem ser 

desenvolvidos através de diversos gêneros, como por exemplo, os invertebrados 

que, apesar de um sistema imunológico simples e necessidade de resposta imune 

adquirida, é capaz de combater uma ampla variedade de parasitas e patógenos, 

pois seu sistema reconhece pequenos e grandes invasores, fagocitando-os e 

encapsulando-os respectivamente.  A hemolinfa destes insetos também contém uma 

variedade de proteínas antibacterianas, antifúngicas e antivirais (COTTER; WILSON, 

2002).  

Diversas espécies de insetos possuem em sua hemolinfa proteínas, 

peptídeos ou outros compostos capazes de inibir o crescimento de micro-

organismos tais como fungos, bactérias e vírus. Atividades contra estes últimos vêm 

sendo estudadas há algum tempo, como a fenol oxidase da hemolinfa de Heliothis 

virescens, que apresenta este tipo de atividade contra diferentes vírus, incluindo 

HIV-1 que pode infectar humano e até mesmo aqueles que não infectam 

hospedeiros destes insetos (OURTH; RENIS, 1993; POPHAM et al., 2004).  

Entretanto, a obtenção desta hemolinfa é difícil devido às baixas quantidades 

presentes na larva. Fica evidente que a sua utilização “in natura” não é viável para a 

purificação de compostos para fins farmacológicos. Desta forma, é necessária a 
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utilização de outras estratégias para a obtenção destes fatores em quantidades 

suficientes para estudos. 

Podemos citar também os produtos com efeito antiviral obtidos a partir dos 

artrópodes. Estudos demonstram que estes efeitos se devem principalmente pelo 

fato de que os insetos são encontrados em todo o ecossistema, acreditando-se que 

estes tenham desenvolvido sistemas de proteção para sobrevivência, o que estimula 

ainda mais as pesquisas de novos agentes terapêuticos (CHERNYSH et al., 2002).  

Hiraki et al. (1997) demonstraram a presença de uma molécula com atividade 

antiviral obtida das fezes de lagartas capaz de combater o HSV (vírus herpes 

simplex tipe-1), HVJ (vírus Sendai) e o HIV (vírus da imunodeficiência adquirida).  

Chernysh et al. (2002) purificaram uma proteína com 12,65 kDa da hemolinfa 

de Calliphora vicina capaz de controlar a infecção viral intracelular e inibir a 

replicação do vírus da influenza A e B, desencadeando respostas intracelulares 

quando adicionada antes da infecção do vírus, agindo de forma semelhante ao 

interferons em vertebrados. 

O própolis, material resinoso produzido por abelhas, possui propriedades 

terapêuticas como atividade anti-inflamatória, antibacteriana, antiviral, 

imunomodulatória e antiproliferativa (HEINEN; DA VEIGA, 2011). O extrato de 

própolis possui atividade antiviral contra o calicivírus felino (FCV), adenovírus canino 

2 (CAV-2) e vírus da diarreia viral bovina (BVDV), conforme demonstraram os 

estudos de Cueto et al. (2011). 

Além dos insetos, também foi encontrada atividade antiviral de amplo 

espectro contra DNA encapsulados e não encapsulados e vírus RNA em extratos de 

tecidos de crustáceos, sendo que esta atividade provavelmente está relacionada a 

múltiplos inibidores contidos nos extratos (PAN et al., 2000). A atividade antiviral 

também foi descrita na hemolinfa de ostras (OLICARD et al., 2005). 

Recentemente identificamos uma proteína (AVLO) de aproximadamente 20 

kDa, purificada da hemolinfa de L. Obliqua, capaz de inibir a replicação, reduzindo o 

título viral (TCID50 ml–1) do sarampo, pólio e H1N1 em 157, 61 e 64 vezes quando 

adicionado a culturas uma hora antes da infecção (GRECO et al., 2009).  

Algumas informações da proteína com atividade antiviral descrita por Greco et 

al. (2009) obtidos na bioprospecção de proteínas antiviral da lagarta Lonomia 

obliqua foi comparada com dados biblioteca de cDNA da L. obliqua de Veiga et al. 
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(2005). Esta análise inferiu-se que a proteína com atividade antiviral poderia ser 

originada do cDNA 20-LOB/LOT/LOH/LOC* (Figura 5 e Figura 6). 

Com isso, uma proteína foi clonada e expressa em sistema baculovírus / 

célula de inseto demonstrando capacidade de inibir a replicação dos vírus da 

encefalomiocardite (EMC) (CARMO et al., 2012). Inibiu também a replicação do vírus 

da Rubéola e Herpes (CARMO et al., 2014). Isto demonstra o potencial da hemolinfa 

de L. obliqua no desenvolvimento de novos fármacos para o controle de viroses 

importantes como a influenza.  

 

Figura 5 - Sequência de aminoácidos da proteína antiviral obtidos por degradação 
de Edman. 

 

 
Fonte: (VEIGA et al., 2005). 

  

                                            
* GenBank acesso: JN807330 
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Figura 6 - Análise SDS-PAGE de cerdas, extrato de tegumento, hemolinfa e 
criosecção de Lonomia obliqua. 

 

 

Legenda: (LOB) cerdas; (LOT) tegumento; (LOH) hemolinfa; (LOC) criosecção. Fonte: (VEIGA et al., 
2005). 

 

O sistema baculovírus / célula de inseto foi desenvolvido para a produção de 

proteínas recombinantes mais complexas (que necessitam de modificações pós-

traducionais). Neste sistema, o vírus recombinante é utilizado para infectar as 

células de insetos. Durante a infecção, o baculovírus recombinante é replicado e as 

proteínas exógenas são produzidas (BELZHELARSKAIA, 2011). Em contra partida, 

seu custo é superior e o processo de produção é mais laborioso que o sistema 

bacteriano o que nos levou a desenvolver este projeto. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Obtenção da sequência de interesse 
 

3.1.1 Desenho e Análise da sequência 
 

As montagens das duas construções em vetor de expressão bacteriano foram 

denominadas como: AVLOEc-N-C-His, recombinante antiviral de Lonomia obliqua 

em E. coli com cauda de histidina na porção C e na porção N terminal; e AVLOEc-N-

His recombinante antiviral de Lonomia obliqua em E. coli com cauda de histidina 

somente na porção N terminal. Para obtenção da sequência de DNA foi utilizado 

como molde a sequência já clonada em pFastBacTM Invitrogen™ (Life Technologies 

do Brasil Ltda, São Paulo, S.P., Brasil) (CARMO et al., 2012) e com o Software de 

análise de sequências BioEdit versão 7.0.5.3 (TIPPMANN, 2004), foi desenhado os 

iniciadores incluindo nas extremidades sítios para enzimas de restrição (Tabela 2) 

compatíveis com o vetor de expressão pET28aTM Novagen (Novagen Genética 

Ltda., Itapira, S.P., Brasil) (Figura 7), foi checada a matriz de leitura, simulada a 

tradução e calculado peso e ponto isoelétrico das proteínas esperadas. 

 

Tabela 2 - Iniciadores utilizados para amplificação e clonagem da sequência da 
proteína AVLOEc 

 
Sentido Sequência 

AVLOEc-N-C-His 

Sense AVLOEc-N-C-His 5’-GAGGGATCCATGTTGAAGTTTATAATTC-3’ 

Antisense AVLOEc-N-C-His 
5’-GAGAAGCTTTTAGTGATGGTGATGGTGATG 

GCCCTGAAAATACAGGTTTTCACTCAAATCGCATAACAG-3’ 

AVLOEc-N-His 

Sense AVLOEc N-His 
5’-GAGGGATCCGAAAACCTGTACTTCCAGGGC 

ATGTTGAAGTTTATAATTC-3’ 

Antisense AVLOEc-N-His 5’-CTGTTATGCGATTTGAGTTAAGCTTCTC-3’ 

Legenda: Cinza sequência de ancoragem para amplificação; Vermelho sitio de restrição BamHI; 
Azul Sitio de restrição HindIII; Vermelho Cauda de Histidina e Azul Sitio TEV. 

  



35 
 

3.1.2 Frequência de Códons 
 

A análise dos códons presentes na sequência AVLOEc quanto a sua 

frequência em E. coli (ANEXO A) foi realizado com o Software: Graphical Códon 

Usage Analyser (GCUA) version 2.0 (FUHRMANN et al., 2004). 

 

3.1.3 Amplificação da sequência de interesse 
 

Para a amplificação do gene da AVLOEc, foi realizado PCR com a Taq 

Platinum Brazilian Invitrogen, com 0,2 l de Taq, 2,5 l de tampão, 0,75 l de MgCl2, 

1 l de dNTP 10 mM, 1 l de cada par de iniciadores da Tabela 2 e 1,0 l de 

pFastBacTM1-AVLO como molde. O volume foi completado para um volume final de 

25 l de reação com H2O MilliQ autoclavada.  

Um ciclo inicial 94 ºC por 5 minutos, seguidos por 35 ciclos de 94 ºC por 1 

minuto e 30 segundos, 55 ºC por 1 minuto e 30 segundos e 72 ºC por 1 minuto e 30 

segundos, finalizando com um ciclo de 72 ºC por 10 minutos para extensão final. 

As amostras foram visualizadas em gel de agarose 1,5% contendo SYBRTM 

Invitrogen em cuba horizontal e foto documentado utilizando equipamento MultiDoc-

It UVP. 

 

3.2 Clonagem das sequências de interesse em vetor bacteriano pET28a 
 

3.2.1 Vetor pET28a 
 

Para as clonagens, foi utilizado o vetor de expressão pET28a Novagen, que 

apresenta uma configuração N-terminal His•Tag®/thrombin/T7•Tag® mais uma 

opcional sequência C-terminal His-Tag. Possui sítio para iniciadores T7 promoter e 

T7 terminator que amplificam uma sequência de 318 pb quando vazio (Figura 7). 
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Figura 7 - Mapa do vetor pET28a e sequência do sítio de clonagem e expressão. 
 

 

Sítio de clonagem 

e expressão 

pET28a 

AGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAGCGGA

TAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCA

TGGGCAGCAGCCATCATCATCATCATCACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGGCA

GCCATATGGCTAGCATGACTGGTGGACAGCAAATGGGTCGCGGATCCGAATTCG

AGCTCCGTCGACAAGCTTGCGGCCGCACTCGAGCACCACCACCACCACCACTGA

GATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCT

GAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTC 
T7 Promoter 5´-TAATACGACTCACTATAGGG- 3´ 

T7 Terminator 5´-GCTAGTTATTGCTCAGCGG- 3´ 

Legenda: Códon de Partida, Sítio de Trombina, Cauda de Histidina, Sitio BamHI, Sítio EcoRI, Sitio 
TEV, Códon de Parada, Sítio de HindIII, Sítio KpnI, Sítio XhoI e Iniciadores T7 Promoter e 
T7 terminator respectivamente. Fonte: adaptado de (NOVAGEN, 2005).  

 

3.2.2 Digestão do inserto e do vetor pET28a 
 

Os insertos obtidos no item 3.1 e o vetor de expressão pET28a foram 

digeridos com as enzimas HindIII e BamHI Biolabs (Biolabs, Unisciense, São Paulo, 

SP, Brasil). Seguindo os seguintes protocolos para digestão: Insertos, 12 l de DNA, 

12 l de H2O MiliQ autoclavada, 3 l NEBuffer 3.1, 1 l de enzima BamHI e 2 l de 

enzima HindIII com volume final de 30 l; Vetores, 24 l de pET28a ressuspendido 

em H2O MilliQ, 3 l NEBuffer 3.1, 1 l de enzima BamHI e 2 l de enzima HindIII 

com volume final de 30 l, incubou-se à 37 °C por 2 horas. 

Um controle de reação para cada enzima BamHI e HindIII foi realizado, 

digerindo 10 l de Vetor pET28a vazio, 7 l de H2O MiliQ autoclavada, 2 l NEBuffer 

3.1 e 1 l de enzima com volume final de 20 l, A reação foi incubada à 37 °C por 2 

horas junto com as reações acima. 

  

http://www.neb.com/nebecomm/products/productR0142.asp
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3.2.3 Purificação dos insertos e vetor por extração do gel de agarose 
 

Após a digestão todo o volume das reações foi aplicado em gel de agarose de 

1% e as bandas correspondentes ao tamanho dos insertos e vetor foram recortadas 

com auxílio de um bisturi e purificadas com o kit MinElute® Gel Extraction 

(QIAGEN®, GmbH, Hilden, Germany), seguindo especificações do fabricante 

(ANEXO C). 

 

3.2.4 Dosagens dos produtos de PCR e vetores purificados  
 

O volume de 2 l de cada amostra purificada foi quantificado em 

Espectrofotômetro (NanoDrop® ND-1000, Unisciense, São Paulo, SP, Brasil) as 

amostras foram lidas em 230, 260 e 280 nm e a concentração foi expressa em ng/l 

(pela multiplicação do valor da absorbância pelo coeficiente de extinção). Ainda foi 

determinada a pureza do DNA obtido pela razão A260/A280 

 

3.2.5 Ligação dos insertos no vetor de clonagem pET28a 
 

Foram montadas reações de ligação seguindo a equação descrita na Figura 8 

com razão molar 3:1 (inserto/vetor), ou seja, 3 vezes mais cópias de inserto que 

cópias de vetor; utilizou-se a enzima T4 DNA ligase Invitrogen em um volume final 

de 20 l, onde 16,0 ng de Inserto, 50 ng de vetor, 4 l de 5X DNA Ligase Reaction 

Buffer, 1 l T4 DNA Ligase e 9 l de H2O MiliQ autoclavada, incubada overnight a 16 

°C. 

 

Figura 8 - Equação para cálculo razão molar entre ligação inserto e vetor 
 

𝟓𝟎, 𝟎 𝒏𝒈 𝒅𝒐 𝒗𝒆𝒕𝒐𝒓 × 𝒕𝒂𝒎𝒂𝒏𝒉𝒐 𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕𝒐 (𝒌𝒃)

𝒕𝒂𝒎𝒂𝒏𝒉𝒐 𝒅𝒐 𝑽𝒆𝒕𝒐𝒓 𝒑𝑬𝑻𝟐𝟖𝒂 (𝒌𝒃)
× 𝑹𝒂𝒛ã𝒐 𝑴𝒐𝒍𝒂𝒓

𝑰𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕𝒐

𝑽𝒆𝒕𝒐𝒓
 = 𝒏𝒈 𝒅𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕𝒐 

 

Fonte: Adaptado de (SAMBROOK; RUSSELL, 2001) 

 

3.2.6 Transformação das construções 
 

Um volume de 10 l do produto de cada reação de ligação AVLOEc-N-C-His / 

pET28a, AVLOEc-N-His / pET28a e 25 ng (1 l) de vetor pET28a vazio, como 

controle de transformação, foram utilizados para transformar bactérias E. coli TOP 
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10 (Invitrogen) quimiocompetentes (ANEXO D). A mistura foi incubada em gelo por 

30 minutos, submetida a “choque térmico” a 42 °C por 1 minuto e novamente 

incubada em gelo por 2 minutos. Em seguida, adicionou-se de 400 l de meio 

enriquecido SOC em cada transformação, incubando a 37 °C por 60 minutos a 250 

rpm. Estes cultivos foram plaqueados com esferas de vidro em meio LB- Agar, 

contendo 50 µg/ml de canamicina, IPTG e X-GAL. As placas foram incubadas a 37 

°C por 16 horas.  

 

3.2.7 Análise dos transformantes 
 

Após a incubação, as colônias brancas dos transformantes foram 

selecionadas para triagem. Foram semeadas em microplacas de 96 cavidades com 

150 l de meio LB com canamicina (50 µg/ml) crescidas, a 37 ºC sem agitação, 

overnight. As colônias foram semeadas de acordo com a Figura 9, os 37 poços 

amarelos, nas linhas A a D foram semeados clones de AVLOEc-N-C-His / pET28a e 

os 40 poços verdes nas linhas E a H foram semeados clones de AVLOEc-N-His / 

pET28a, Os poços em vermelho foram deixados de controle negativo de 

manipulação contendo somente meio de cultura, em azul são poços não utilizados. 

Após incubação, acrescentou-se 50 l de glicerol em cada poço para 

armazenamento em ultrafreezer -80 °C. 

 

Figura 9 - Esquema de microplaca utilizada para crescimento de clones 
transformantes em E. coli TOP 10 Invitrogen. 

 

 

Legenda: Os Poços amarelos nas linhas A a D triagem dos clones AVLOEc-N-C-His /pET28a e os 
poços verdes nas linhas E a H triagem dos clones AVLOEc-N-His /pET28a; Os poços em 
vermelho são controles negativos somente meio de cultura; em azul, poços não 
utilizados. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

AVLOEc-N-His 

/ pET28a,  

AVLOEc-N-C-

His / pET28a,  
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3.2.7.1 Triagem por PCR 

 

As reações de PCR para a confirmação dos clones AVLOEc-N-C-His / 

pET28a e AVLOEc-N-His / pET28a, utilizando o par de iniciadores T7 Promoter e T7 

Terminator com a Taq Platinum Brazilian, foram realizadas seguindo as 

especificações do fabricante. Para isso foi adicionado a uma placa de PCR de 96 

poços 5 l de caldo bacteriano dos crescidos overnight referente aos poços amarelo, 

verde e vermelho da Figura 9, em azul os controles (100 ng de pET28a vazio 

purificado como controle positivo e H2O MiliQ autoclavada como controle negativo). 

A placa foi incubada no termociclador Mastercycler® Gradient Eppendorff com o 

seguinte programa; Uma etapa inicial de 94 ºC por 10 minutos; seguida de 35 ciclos 

de 94 ºC por 90 segundos, 50 ºC por 90 segundos e 72 ºC por 5 minutos; finalizando 

com uma extensão final de 72 ºC por 10 minutos. Posteriormente a reação foi 

visualizada por eletroforese em gel de agarose 1,5%. 

 

3.2.7.2 Sequenciamento dos clones 

 

Selecionou-se 3 clones positivos de cada construção e fez-se o crescimento 

em 10 ml de meio LB com canamicina (50 µg/mL) à 37 ºC, 200 rpm overnight. 

Utilizou-se 8 ml para extração do DNA plasmidial com kit Wizard Plus SV Minipreps 

DNA Purification System – Promega (Promega do Brasil, São Paulo, S. P., Brasil) 

segundo recomendações do fabricante, os 2 ml restantes foram armazenados em 

ultrafreezer -80 °C em alíquotas de 200 l à 20% de Glicerol. 

O sequenciamento foi realizado em sequenciador automático ABI 3100 

DNA sequencer (Life Technologies do Brasil Ltda, São Paulo, S.P., Brasil) e as 

sequências analisadas utilizando o programa BioEdit (versão 7.0.5.3). 

 

3.3 Transformação em Cepa de Expressão E. coli BL21 (DE3) pLysS 
 

Para transformação foi utilizado 50 ng de cada construção AVLOEc-N-C-His / 

pET28a e AVLOEc-N-His / pET28a confirmadas por sequenciamento e 50 ng de 

vetor pET28a vazio como controle de transformação, foram utilizadas bactérias E. 

coli BL21 (DE3) pLysS Invitrogen quimiocompetentes (ANEXO D). A mistura foi 

incubada em gelo por 30 minutos, submetida a “choque térmico” a 42 °C por 1 
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minuto e novamente incubada em gelo por 2 minutos. Em seguida, adicionou-se 400 

l de meio enriquecido SOC Invitrogen em cada transformação, incubando a 37 °C 

por 60 minutos a 250 rpm. Estes cultivos foram plaqueados com esferas de vidro em 

meio LB- Agar, contendo 50 µg/ml de canamicina, 10 µg/ml de clorofenicol, 40 µg/ml 

de IPTG e 100 µg/ml de X-GAL Invitrogen. As placas foram incubadas a 37 °C por 

16 horas.  

 

3.3.1 Análise dos transformantes 
 

Após a incubação, as colônias brancas dos transformantes foram 

selecionadas para triagem. Foram semeadas em microplacas de 96 cavidades com 

150 l de meio LB com canamicina (50 µg/ml) e clorofenicol (10 µg/ml), a 37 ºC sem 

agitação overnight. As colônias foram semeadas de acordo com a Figura 10, os 

poços verdes, nas colunas 1,2,7 e 8 foram semeados clones de AVLOEc-N-His / 

pET28a e os poços amarelos, nas colunas 3,4,9 e 10 foram semeados clones de 

AVLOEc-N-C-His / pET28a. Os poços em vermelho foram deixados de controle 

negativo de manipulação contendo somente meio de cultura, em azul, poços não 

utilizados. Após incubação, acrescentou-se 50 l de glicerol em cada poço para 

armazenamento em ultrafreezer -80 °C. 

 

Figura 10 - Esquema de microplaca utilizada para crescimento de clones 
transformantes em E. coli BL21 (DE3) pLysS 

 

 

Legenda: Poços Verdes, AVLOEc-N-His / pET28a colunas 1,2,7 e 8; poços amarelos AVLOEc-N-C-
His / pET28a colunas 3,4,9 e 10; Os poços em vermelho são controles negativos somente 
meio de cultura; em azul, poços não utilizados.  Fonte: Giovanni, DNS 2014 
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3.3.2 Triagem por PCR 
 

As reações de PCR para a confirmação dos clones AVLOEc-N-C-His / 

pET28a e AVLOEc-N-His / pET28a, utilizando o par de iniciadores T7 Promoter e T7 

Terminator com a Taq Platinum Brazilian Invitrogen, foram realizadas seguindo as 

especificações do fabricante. Para isso foi adicionado a uma placa de PCR de 96 

poços 5 l de caldo bacteriano dos crescidos overnight referente aos poços verde, 

amarelo e vermelho da Figura 10, em azul os controles (100 ng de pET28a vazio 

purificado como controle positivo e H2O MiliQ autoclavada como controle negativo). 

A placa foi incubada no termociclador Mastercycler® Gradient Eppendorff 

(Bioresearch, São Paulo, SP, Brasil) com o seguinte programa; Uma etapa inicial de 

94 ºC por 10 minutos; seguida de 35 ciclos de 94 ºC por 90 segundos, 50 ºC por 90 

segundos e 72 ºC por 5 minutos; finalizando com uma extensão final de 72 ºC por 10 

minutos. Posteriormente a reação foi visualizada por eletroforese em gel de agarose 

1,5%. 

 

3.4 Indução da Expressão Proteica 
 

A indução da expressão proteica foi feita a partir de clones recombinantes em 

AVLOEc-N-C-His / pET28a e AVLOEc-N-His / pET28a confirmadas por 

sequenciamento e transformadas em E. coli BL21 (DE3) pLysS. Optou-se por essa 

linhagem por apresentar algumas características importantes como a deleção de 

genes que codificam proteases e uma mutação responsável pela redução da 

degradação de mRNA aumentando a estabilidade de transcrição do mRNA e 

consequentemente a síntese proteica (NOVAGEN, 2005).  

Uma alíquota de 10 l (mantido a -80 °C) foi inoculada em 10 ml de meio LB 

com canamicina (50 µg/ml) e cloronicol (10 µg/ml) para o escalonamento do cultivo, 

incubado a 37 °C sob agitação a 200 rpm, overnight. 

Foram adicionados 1,5 ml do cultivo em cada erlenmeyer contendo 100 ml de 

meio LB com canamicina (50 µg/ml) incubados a 37 °C a 250 rpm. Monitorou-se a 

densidade óptica (DO) a 600 nm até a taxa de multiplicação atingir 

aproximadamente uma DO entre 0,6 a 0,8.  

Após atingir a DO, retirou-se uma alíquota de 4 ml de cada frasco como 

tempo zero de indução, e em seguida foi adicionado 1 mM IPTG Invitrogen estéril, 
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incubados sob agitação de 250 rpm a 37 ºC por 4 horas. Retirou-se mais uma 

alíquota de 4 ml de cada frasco como tempo de indução 4 horas. Em seguida, o 

restante dos caldos bacterianos foi centrifugado a 11000 g por 10 minutos, descarte 

do sobrenadante e o pellet foi armazenado em ultrafreezer -80 °C até o uso. 

 

3.4.1 Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 
 

As amostras coletadas no item 3.4, tempo 0 e 4 horas de indução foram 

centrifugadas a 10000 g por 2 minutos e ressuspendidas em 100 l de fosfato de 

sódio 50 mM pH 7,8. 40 l de cada amostra foi diluída em 20 l de uma solução com 

mercaptoetanol 5%, azul de bromofenol 2%, e glicerol 10% com posterior 

aquecimento das mesmas por 5 minutos a 100 °C.  

Para a realização do SDS-PAGE foi utilizada a metodologia descrita por 

Laemmli (1970). Foi preparado um gel de corrida de poliacrilamida a 15% (5,0 ml de 

solução de poliacrilamida: acrilamida 30% bis-acrilamida 0,8%), 2,5 ml de tampão 

Tris 1,5 M (pH 8,8), 0,1 ml de dodecil sulfato de sódio (SDS) Sigma (Sigma-Aldrich, 

Chicago, Illinois, EUA) 10%, 0,1 ml de perfulfato de amônio Serva (Unisciense do 

Brasil, São Paulo, S. P. Brasil) 10%, 0,004 ml de Temed (N,N,N',N' - 

tetramethylethylenediamine) Merck (Merck, Darmstadt, Hessen, Alemanha), e 2,3 ml 

de água destilada. 

O gel de empacotamento foi preparado a uma concentração de 4% (1,0 ml de 

solução de poliacrilamida (acrilamida 30% bis-acrilamida 0,8%), 0,75 ml de tampão 

Tris-HCl 1,5 M (pH 6,8), 0,06 ml de SDS Sigma) 10%, 0,06 ml de persulfato de 

amônio (Serva) 10%, 0,006 ml de TEMED Merck, e 4,1 ml de água destilada) com 

0,75 mm de espessura montado em cuba vertical de eletroforese modelo Mini-

protean Bio-Rad (Bio-Rad, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo). Foram 

aplicados 20 l de amostra, com a corrida a 100 Volts e temperatura ambiente, por 

aproximadamente 120 minutos com tampão de corrida (Tris 25 mM, glicina 192 mM, 

SDS 3,5 mM) 

Após a corrida, o gel foi corado com Plus One Coomassie Tablets, PhastGel 

Blue R-350 GE Healthcare (GE Healthcare, Amersham Place, Amersham HP7 9NA, 

Reino Unido ). Deixou-se o gel no corante Coomassie blue, overnight. No dia 

seguinte o gel foi retirado da solução corante e incubado na solução descorante 
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(Metanol 100 ml, Ácido Acético Glacial 70 ml, água destilada q.s.p. 1000 ml) sob 

agitação, trocando a solução de descorante até a visualização das bandas. 

 

3.4.2 Detecção da proteína por Western-Blot 
 

O extrato bruto bacteriano foi aplicado a um gel de eletroforese SDS-PAGE 

15%, conforme item 3.4.1. Em seguida, o gel foi submetido a um processo de 

transferência das amostras para membrana de nitrocelulose com voltagem de 200 

Volts, sob refrigeração e análise por Western Blot. 

As membranas foram bloqueadas por 2 horas em solução de PBS 

suplementada com leite desnatado 10% (m/v) seguido de 3 lavagens de 5 minutos 

com PBS tween 0,05% (PBST) e incubadas por 60 minutos a temperatura ambiente 

com o anticorpo anti-histidina GE Healthcare. As bandas foram reveladas após 

incubação da membrana com anticorpo anti IgG (camundongo) conjugado com HRP 

(Horseradish Peroxidase) GE Healthcare. 

 

3.4.3 Avaliação de perfil cromatográfico em coluna de gel filtração 
 

Para a determinação do perfil cromatográfico do lisado bacteriano total induzido 

e não induzido fez-se diversas corridas com 100 l de amostra, visando identificar a 

fração contendo a proteína recombinante. Estas amostras foram aplicadas a colunas 

de gel filtração Superdex™75 10/300GL em um cromatógrafo de alta eficiência Akta 

Purifier GE Healthcare. Utilizou-se um fluxo de 0,5 ml por minuto em uma lavagem 

de 1,5 colunas (36 ml) com fosfato de sódio 20 mM. 

 

3.5 Lise bacteriana por sonicador 
 

Os pellets resultantes da indução item 3.4 foram ressuspendidos em fosfato 

de sódio 50 mM pH 7,8. 

 As células foram lisadas com auxílio de um sonicador modelo Sonifier 250 da 

marca Branson em banho de gelo utilizando 2 ciclos de 5 minutos com pulsos de 5 

segundos e intervalo de 1 segundo a 40% de intensidade. Em seguida, foram 

centrifugados a 11000 g por 20 minutos a 4 °C e os sobrenadantes foram 

denominados como sobrenadantes de primeira lavagem e guardados em freezer -20 

°C. O pellet resultante foi incubado com tampão de ligação Dynabeads (fosfato de 
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sódio 50 mM pH 7,8, NaCl 300 mM, 8 M de ureia e 0,01% de Tween® 20) com 

agitação por inversão overnight a 4 °C, em seguida centrifugou-se a 11000 g por 20 

minutos e guardou-se o sobrenadante em freezer -20 °C esses foram denominados 

como sobrenadantes de segunda lavagem. 

 

3.6 Purificação Proteica 
 

Para a purificação da proteína expressa foi utilizado AKTA purifier. Este 

aparelho é formado por duas bombas, um leitor de luz ultravioleta, programador – 

software Unicorn 5.0 e coletor de frações Frac 900 (Amersham Pharmacia Biotech) 

acoplado com coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL (GE Heathcare) de 24 

ml e a coluna de afinidade HisTrap FF (GE Heathcare) de 5 ml. 

Para purificação por afinidade, foi utilizado também o kit Dynabeads His-tag 

Isoltaion & Pulldown NOVEX® (Life Technologies do Brasil Ltda, São Paulo, S.P., 

Brasil). 

 

3.6.1 Dynabeads His-tag Isoltaion NOVEX®  
 

Para a purificação das proteínas recombinantes por afinidade, usou-se o 

sistema cromatográfico de beads magnéticas acopladas a cobalto, kit Dynabeads 

Histag, de acordo com os dados do fabricante. Os sobrenadantes de primeira 

lavagem foram misturados (1:1) com o tampão de ligação e lavagem Dynabeads (1X 

fosfato de sódio 50 mM pH 7,8, 2X NaCl 600 mM e 0,02% de Tween® 20). Já os 

sobrenadantes de segunda lavagem já estavam em tampão de lavagem e ligação. 

Incubou-se 50 l da solução de beads magnéticas (200 µg) com 1 ml de amostra em 

microtubo de 2 ml por inversão e sob refrigeração, por 2 horas. 

Após esta etapa, as beads foram isoladas com o auxílio de uma estante 

magnética e lavadas sucessivamente. As proteínas de interesse foram eluídas com 

os respectivos tampões de eluição (imidazol 300 mM, fosfato de sódio 50 mM pH 

7,8, NaCl 300 mM e 0,01% de Tween® 20) com e sem 8 M de ureia. 
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3.6.2 AKTA purifier com coluna HisTrap FF 5 ml 
 

Foi utilizada uma coluna de afinidade HisTrap FF acoplada a um AKTA purifier 

de acordo com o protocolo do fabricante, para a purificação da proteína expressa. 

A amostra de sobrenadante de primeira lavagem foi misturada com tampão de 

ligação e lavagem 2 X (1:1), em seguida filtrada em membrana de 0,22 µm. A 

mistura foi injetada manualmente com auxílio de uma seringa no loop do 

equipamento. A corrida foi realizada com um fluxo de 5 ml / minuto, com uma 

lavagem inicial de 2 volumes de coluna (CV) no loop em seguida, realizou-se uma 

lavagem de 8 CV com tampão de ligação e lavagem (fosfato de sódio 50 mM pH 7,8 

+0,3 M de cloreto de sódio). A seguir, foi iniciado um gradiente variando entre 0 a 

500 mM de imidazol em 5 CV. No final foi realizada uma lavagem com 1 CV com 

tampão de eluição (fosfato de sódio 50 mM pH 7,8 +0,5 M de cloreto de sódio + 500 

mM de Imidazol). A corrida foi coletada em frações pelo Frac900. 

O pico eluído durante o gradiente de imidazol foi coletado e feito uma dialise 

sob refrigeração com 100 vezes o volume H2O MilliQ por 12 horas, em seguida 

trocou-se a água incubando por mais 12 horas. 

 

3.6.3 AKTA purifier com coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL 
 

Cromatografia por gel filtração na coluna Superdex™75 10/300GL, foi realizado 

com o sobrenadante de primeira lavagem e com o material após purificação por 

Dynabeads histag (em tampão de eluição). Usando nas corridas respectivamente 

100 e 500 l de amostra filtrada em membrana de 0,22 µm, com um fluxo de 0,3 

ml/minuto e 0,5 ml/minuto em uma lavagem de 1,5 colunas (36 ml) com fosfato de 

sódio 20 mM. Foram coletadas em frações de 1 ml. 

 

3.6.4 Dosagem da quantidade de proteína utilizada nos ensaios de atividade 
 

A concentração de proteína utilizada nos testes de atividade foi realizado pelo 

método de Bradford (1976), utilizando o kit Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus 

Protein Assay em microplaca de 96 poços. Como padrão foi utilizado a solução do 

kit de Albumina Sérica de 2 mg/ml, preparando diluições seriadas até 25 µg.  
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Para a determinação da concentração de proteína, utilizou 10 l dos padrões 

da diluição seriada e 10 l de cada amostra misturado com 300 l de reagente de 

Bradford do kit. A mistura foi homogeneizada incubada a temperatura ambiente por 

10 minutos, em seguida a leitura foi realizada a 595 nm. Com o resultado dos 

padrões determinou-se a curva de calibração e o resultado das amostras foram 

comparadas com a curva para determinação da quantidade de proteína.  

 

3.7 Os procedimentos analíticos de células 
 

3.7.1 Linhagens  
 

Células VERO (rim de macaco verde - Cercophitecus aethiops) foram 

cultivadas a 37 °C e 5% de CO2 em frascos T (25 cm2) com 5 ml de meio Leibovitz 

(L-15) suplementado com 10% de soro fetal bovino, ou em microplaca de 96 

escavações. Estas células foram utilizadas para ensaios antivirais com os vírus do 

da Herpes. 

Células L929. Células L929 (fibroblasto de camundongo – Mus musculus) 

foram cultivadas a 37 °C em frascos T (25 cm2) contendo 5 ml de meio Leibovitz (L-

15) suplementado com 10% de soro fetal bovino ou em microplaca de 96 

escavações. Estas células foram utilizadas para ensaios antivirais com o enterovírus 

EMC (vírus da encefalomiocardite de camundongo) 

Células SIRC. Células SIRC (córnea de coelho – Oryctologus aniculus) foram 

cultivadas a 37 °C e 5% de CO2 em frascos T (25 cm2) contendo 5 ml de meio MEM 

(Meio mínimo essencial) suplementado com 5% de soro fetal bovino ou em 

microplaca de 6 ou 96 escavações. Estas células foram utilizadas para ensaios 

antivirais com vírus da Rubéola. 

 

3.7.2 Citotoxicidade 
 

Para garantir nos ensaios de atividade antiviral que o efeito citopático seja 

somente dos vírus avaliados, foi feito uma avaliação da citotoxicidade do material 

bruto e após as purificações. 

Adicionou-se aos cultivos de células Vero e L929, concentrações de 10, 5, e 

2% (v/v) das amostras brutas sonicadas em fosfato de sódio 50 mM pH 7,8, das 

amostras purificadas por gel filtração em fosfato de sódio 20 mM pH 7,8, das 
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amostras purificadas por afinidade no tampão de eluição (Imidazol 300 mM, fosfato 

de sódio 50 mM pH 7,8, NaCl 300 mM e 0,01% de Tween® 20), das amostras 

purificadas com afinidade e em seguida purificada por gel filtração e das amostras 

purificadas por afinidade HisTrap FF e dialisadas.  

A morfologia do cultivo foi observada diariamente em microscópio óptico 

invertido em aumento de 100 x e 200 x, fotografado, determinando as alterações 

morfológicas ocorridas nas células.  

 

3.7.3 Determinação do título viral 
 

Amostras dos cultivos infectados foram obtidas diariamente e a quantidade de 

vírus produzido pelas células foi determinada. Os títulos foram calculados pela 

metodologia da diluição final, onde as amostras de vírus, em diluições seriadas na 

razão 2, 5 ou 10, foram tituladas em microplacas de 96 poços, contendo o tipo 

celular específico para cada vírus (2 x 105 células/ml).  As placas foram incubadas a 

37 °C e o efeito citopático viral foi observado diariamente. O título das partículas 

virais infecciosas foi calculado determinando-se a maior diluição viral capaz de 

causar efeito citopático em 50% do tapete celular (TCID50) (REED; MUENCH, 

1938). O título viral é determinado pelo inverso da titulação a partir da presença de 

efeito citopático, em pelo menos 50% das células da cavidade da microplaca. 

 

3.8 Efeito da proteína recombinante na replicação viral 
 

As proteínas recombinantes brutas (item 3.5) e purificadas (item 3.6) foram 

testadas em cultivos de células, avaliando a redução do título viral.  

 

3.8.1 Titulação viral em cultivo de células  
 

Para este estudo, cultivos células L929 em microplacas de 96 cavidades com 

de 2 x 105 células/ml, foram tratadas previamente (1 hora) com 2% (v/v) de proteínas 

recombinantes (AVLOEc-N-C-His e AVLOEc-N-His) e tampão de eluição. 

Após 1 hora de contato, as células foram infectadas com vírus EMC em 

diluições seriadas em razão 3 (Figura 11). O efeito citopático das células infectadas 

foi determinado em microscópio após 72 horas, determinou-se a maior diluição do 

vírus neutralizada pela proteína. 
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Figura 11 - Esquema de diluição viral do Vírus EMC em 12 poços em razão 3. 
 

 
Legenda: Título inicial do Vírus EMC 5,314x105. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

3.8.2  Avaliação da replicação viral por PCR em tempo Real quantitativa 
 

3.8.2.1 Rubéola 

 

O RNA total foi extraído a partir de 200 l de cada tipo de cultura infectadas e 

não infectadas com o Magna Pure extractor (Roche), seguindo o protocolo do 

fabricante. 

Para o vírus da rubéola, RT-PCR foi realizada utilizando a Superscript III RT-

PCR (Invitrogen), de acordo com as recomendações do fabricante, para amplificar 

um fragmento de 185 nucleotídeos na região de codificação E1 (8807-8991pb) 

descritos por ABERNATHY et al. (2009). A reação foi realizada em triplicata com 

volume final de 25 l, contendo tampão de reação (Invitrogen), 0,5 l de enzima 

Superscript-Taq, 0,2 M de cada iniciador, 0,1 M de sondas marcadas (Invitrogen) 

e 100 g de RNA. Este ensaio foi realizado em triplicata para cada amostra, 

incluindo o controle negativo de infecção. Utilizou-se o termociclador em tempo real 

Applied Biosystems 7500 com o programa 50 °C por 10 minutos, 95 °C por 2 

minutos, 40 ciclos de 95 °C por 15 segundos e 60 °C por 1 minuto. Como controle 

endógeno para assegurar a qualidade do RNA, foi utilizado o para de iniciadores 

RNAseP RNA 15 (EMERY et al., 2004). Quatro controles positivos com números de 

cópias conhecidos foram utilizados como padrões de quantificação. E três reações 

utilizando água como controle de negativo de reação. Os dados foram analisados 

com o software SDS (version 2.1 Applied Biosystems). 

 

  

Poço 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Diluição 5,314x105 1,771x105 5,905x104 1,968x104 6,561x103 2,187x103 7,29x102 2,43x102 81 27 3 1
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3.8.2.2 Herpes 

 

Os sobrenadantes coletados e os tapetes celulares oriundos dos testes em 

placa foram processados usando o kit de extração QIAamp DNA mini kit (Qiagen), 

seguindo o protocolo do fabricante. 

No PCR em tempo real quantitativo para Herpes todo o procedimento foi 

realizado utilizando a Superscript III RT-PCR Invitrogen, de acordo com as 

recomendações do fabricante, para amplificar um fragmento de 166 nucleotídeos do 

gene US4 descrito por Watzinger et al. (2004). A reação foi realizada no volume de 

25 L, contendo tampão de reação Invitrogen, 0,5 l de enzima Superscript-Taq, 0,2 

M de cada iniciador, 0,2 M de sondas marcadas Invitrogen e 6 l de DNA. Este 

ensaio foi realizado em triplicata para cada amostra, incluindo o controle negativo de 

infecção. Foi utilizado o termociclador em tempo real Applied Biosystems 7500 com 

o programa 50 °C por 2 minutos, 95 °C por 10 minutos e 50 ciclos de 95 °C por 15 

segundos e 60 °C por 1 minuto. Quatro controles positivos com números de cópias 

conhecidos foram utilizados como padrões de quantificação.  
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4 RESULTADOS 
 

4.1  Obtenção da sequência de interesse 

 

4.1.1 Desenho e Análise da sequência da proteína de interesse 

 

De acordo com a sequência da proteína clonada em sistema 

baculovírus/célula de inseto (CARMO et al., 2012), foi simulada a expressão da 

construção AVLOEc-N-C-His / pET28a, gerando uma proteína com 226 aminoácidos 

(ANEXO B) e peso molecular de aproximadamente 24615,88 Da, contendo uma 

cauda de histidina N-terminal com sitio de trombina e outra C-terminal com sítio TEV. 

Sendo ambos os sítios para remoção das caudas de histina (Figura 12). 

 

Figura 12 - Sequencia teórica de AVLOEc-N-C-His / pET28a. 
 

Seqüência†
 

AGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAGCGGATAACAATTCC

CCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCATGGGCAGCAGCCATCATCAT

CATCATCACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGGCAGCCATATGGCTAGCATGACTGGTGGACAGC

AAATGGGTCGCGGATCCATGTTGAAGTTTATAATTCTGTCATTGCTGTGTGCAGTTGCTCAGGC

GAAAGAAAATGAATTAATTGGATCAGGTCATCTCATAGCTACGTTTCCGCGTCTTCAAAAACAT

CTCGTAGCATGTAGTGCGTTTTCTCTATACAAAGTCAAAGGAGTCCAATGCACCTGTGGCGATA

AAACCGATGTGCCTTTGCTTGTAATCAAATACCAATCACCGGACAAACCGCAATCGAGCGACTC

TGCCCAAGAATTCATGGCAAGTGTAATGGTTAAAACTTACGAAGAAGTAAAGGAAACGGTGAAT

ATCAAAACATGCAAATGTGGTAAAGATGAAACGGAATACGAGTATTCTGTCTACAGAGAAATAA

ATGATAATTTCGGCATTATTTACTCTGCACCGCAGTCTCCAAACGGACCTGAAATCGCATTTAT

CTCCGTGGAAACTTTACCTACAAAGACTGTTTTCGAGAATACGATTAAAAGTATACCGGAATTG

GCAAGTAGATCCGACTACGAGCTGTTATGCGATTTGAGTTGAAAACCTGTATTTTCAGGGCCAT

CACCATCACCATCACTAAAAGCTTGCGGCCGCACTCGAGCACCACCACCACCACCACTGAGATC

CGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGC

ATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTG 

Tradução 

5'3' Frame 1 

MetGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASMTGGQQMGRGSMLKFIILSLLCAVAQAEENELIGSGHLI

ATFPRLQKHLVACSAFSLYKVKGVQCTCGDKTDVPLLVIKYQSPVKPQSSDSAQEFMASVMVKT

YEEVKETVNIKTCKCGKDETEYEYSVYREINDNFGIIYSAPQSPNGPEIAFISVETLPTKTVFE

NTIKSIPELASRSDYELLCDLSENLYFQGHHHHHHStopKL 

Primerse

nso 
5´- GAGGGATCCATGTTGAAGTTTATAATTC – 3´ 

PrimerAn

ti-senso 
5´-GAGAAGCTTTTAGTGATGGTGATGGTGATG 

GCCCTGAAAATACAGGTTTTCACTCAAATCGCATAACAG- 3´ 

Legenda: Codon de Partida, Sítio de Trombina, Cauda de Histidina, Sitio BamHI, Sitio TEV, Códon de 
Parada e Sítio de HindIII e Iniciadores T7 Promoter e T7 terminator respectivamente 
(amplificado 876 pb). Fonte:Giovanni, DNS 2013  

                                            
†Número de acesso GenBank Proteína Antiviral( JN807330) 

http://expasy.org/cgi-bin/dna_sequences?/work/expasy/tmp/http/seqdna.26847,1
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Foi simulada também a expressão da construção AVLOEc-N-His / pET28a, 

gerando uma proteína com 219 aminoácidos (ANEXO B) e peso molecular de 

aproximadamente 24171,36 Da, contendo uma cauda de histidina N-terminal com 

sitio TEV (Figura 13). 

 

Figura 13 - Sequência teórica de AVLOEc-N-His /pET28a. 
 

Seqüência‡
 

AGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAGCGGATAAC

AATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCATGGGCAGC

AGCCATCATCATCATCATCACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGGCAGCCATATGGCTA

GCATGACTGGTGGACAGCAAATGGGTCGCGGATCCGAAAACCTGTACTTCCAGGGCAT

GTTGAAGTTTATAATTCTGTCATTACTGTGCGCAGTTGCTCAGGCGGAAGAAAATGAA

TTAATTGGATCAGGTCATCTCATAGCTACGTTTCCGCGTCTTCAAAAACATCTCGTAG

CATGTAGTGCGTTTTCTCTATACAAAGTCAAAGGAGTACAATGCACCTGTGGCGATAA

AACCGATGTGCCTTTGCTTGTAATCAAATACCAATCACCGGTCAAACCGCAATCGAGC

GACTCTGCCCAAGAATTCATGGCAAGTGTAATGGTTAAAACTTACGAAGAAGTAAAGG

AAACGGTGAATATCAAAACATGCAAATGTGGTAAAGATGAAACGGAATACGAGTATTC

TGTCTACAGAGAAATAAATGATAATTTCGGCATTATTTACTCTGCACCGCAGTCTCCA

AACGGACCTGAAATCGCATTTATCTCCGTGGAAACCTTGCCTACAAAGACTGTTTTCG

AGAATACGATTAAAAGTATACCGGAATTGGCAAGTAGATCCGACTACGAGCTGTTATG

CGATTTGAGTTAAGCTTGCGGCCGCACTCGAGCACCACCACCACCACCACTGAGATCC

GGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAA

CTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTG 

Tradução 

5'3' Frame 1 

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASMTGGQQMGRGSENLYFQGMLKFIILSLLCAVAQAEENELIG

SGHLIATFPRLQKHLVACSAFSLYKVKGVQCTCGDKTDVPLLVIKYQSPVKPQSSDSAQEFMAS

VMVKTYEEVKETVNIKTCKCGKDETEYEYSVYREINDNFGIIYSAPQSPNGPEIAFISVETLPT

KTVFENTIKSIPELASRSDYELLCDLSStop 

Primersenso 5´- GAGGGATCCGAAAACCTGTACTTCCAGGGCATGTTGAAGTTTATAATTC – 3´ 

PrimerAnti-

senso 
5´- GAGAAGCTTAACTCAAATCGCATAACAG - 3´ 

Legenda: Códon de Partida, Sítio de Trombina, Cauda de Histidina, Sitio BamHI, Sitio TEV, Códon de 
Parada, Sítio de HindIII e Iniciadores T7 Promoter e T7 terminator respectivamente 
(amplificado 855pb). Fonte: Giovanni, DNS 2013 

 
4.1.2 Frequência de Códons 

 
A análise de códons da proteína antiviral realizada pelo Software: Graphical 

Códon Usage Analyser, demonstrou que, ao utilizarmos a linhagem E. coli como 

hospedeira, foi encontrado um códon de baixa frequência (Figura 14 em amarelo e 

ANEXO A).  

Segundo os parâmetros do software; barras em verde, indicam códons com 

frequência maior que 20%; barras em amarelo, indicam códons com baixa 

frequência entre 10 e 20%; barras em vermelho, não representado no gráfico, 

                                            
‡Número de acesso GenBank Proteína Antiviral( JN807330) 

http://expasy.org/cgi-bin/dna_sequences?/work/expasy/tmp/http/seqdna.26847,1
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seriam de códons raros com frequência abaixo de 10%, tendendo a reduzir muito os 

níveis de expressão (FUHRMANN et al., 2004). 

 

Figura 14 - Tabela de frequência de códons de E. coli presentes na sequência de 
AVLOEc 

 

 

Legenda: Gráfico de frequência de códons: em verde, códons com frequência maior que 20%; em 
amarelo, códon 46 com frequência entre 10 e 20%; em vermelho, códon com frequência abaixo de 
10% (Não houve). Fonte: Giovanni DNS 2014. 
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4.1.3 Amplificação da sequência da proteína de interesse 
 

Com os dois pares de iniciadores descritos (Tabela 2) foi realizado 3 reações 

de PCR para cada par de iniciadores, uma sendo controle negativo e duas utilizando 

pFastBac1-AVLO como molde. A amplificação do inserto AVLOEc-N-C-His gerou 

uma banda de 594 pb (Figura 15). A amplificação do inserto AVLOEc-N-His gerou 

uma banda de 575 pb (Figura 16). As amostras foram visualizadas em gel de 

agarose 2% contendo GelRedTM da Biotium em cuba horizontal e foto documentado 

utilizando equipamento Biometra e software BioDocAnalisys. 

 

Figura 15 - Gel de agarose 2% para visualização PCR para obtenção de inserto 
AVLOEc-N-C-His. 

 

 

Legenda: 1 - marcador de pares de base 1 kb Ladder (Invitrogen), 2 – Controle Negativo e 3 e 4 - 
amplificação do inserto AVLOEc-N-C-His (594 pb). Fonte: Giovanni 2012. 

 

Figura 16 - Gel de agarose 2% para visualização PCR para obtenção de inserto 
AVLOEc-N-His. 

 

 
Legenda: 1 - marcador de pares de base 1 kb Ladder (Invitrogen), 2 – Controle Negativo e 3 e 4 - 

amplificação do inserto AVLOEc-N-His (575 pb). Fonte: Giovanni, DNS 2013. 
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4.1.4 Digestão dos insertos e do vetor pET28a 
 

Nas amostras de vetor pET28a e dos insertos AVLOEc-N-C-His (Figura 17) e 

AVLOEc-N-His (imagem não mostrada) foi feita digestão dupla das com as enzimas 

HindIII e BamHI. 

 

Figura 17 - Eletroforese em gel de agarose (1%) digestão enzimática pET28a e 
inserto AVLOEc-N-C-His 

 

 
Legenda: 1 - marcador de peso molecular 1Kb Ladder (Biolabs); 2 e 4 – Vetor pET28a fechado 

apresentado as 3 isoformas; 3 e 5 - vetor pET28a vazio digerido com enzimas de 
restrição HindIII e BamHI; 6- Vazio; 7,8 e 9 - Inserto AVLOEc digerido com HindIII e 
BamHI. Fonte: Giovanni, 2013. 

 

4.1.5 Purificação dos insertos e vetor por extração do gel de agarose 
 

Após as digestões, foi feita a purificação das bandas do vetor e dos insertos 

com o kit MinElute® Gel Extraction (QIAGEN®), seguindo especificações do 

fabricante (APÊNDICE C). Para isso, do gel acima (Figura 17), recortou-se as 

bandas digeridas dos poços 3 e 5 referente ao vetor pET28a de 5469 pb e as dos 

poços 7 a 9 correspondentes ao inserto AVLOEc-N-C-His de 594 pb. De outro gel foi 

recortado também as bandas do inserto AVLOEc-N-His de 575 pb (imagem não 

mostrada). 

 

4.1.6 Ligação dos insertos no vetor pET28a 
 

O vetor e os insertos previamente digeridos, purificados e quantificados pelo 

espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 foram adicionados na reação em proporção 

3:1 (inserto:vetor) seguindo a equação descrita no tópico 3.2.5. Segundo a equação, 

bp 

6000 

 

3000 

 
 

1000 

750 

500 

   1       2        3         4          5        6        7         8        9  

5369bp 

594bp 



55 
 

para cada 50 ng de vetor foi utilizado 15,50 ng de inserto. Para reação de 20 l foi 

necessário 6 l de vetor (8,5 ng/µl) + 1 l de inserto (16 ng/µl). Foi montada 2 

reações de ligação para cada inserto. 

 

4.1.7 Transformação das construções em E. coli TOP 10 
 

Os quatro produtos das reações de ligação (4.1.5) e vetor pET28a vazio 

(controle de transformação) foram transformados em bactéria E. coli TOP 10 

quimiocompetente (ANEXO D). Foram obtidas cerca de 50 colônias brancas por 

placa. Já na placa de controle, apenas colônias azuis foram obtidas conforme o 

esperado. 

 

4.1.8 Analises dos transformantes E. coli TOP10 
 

4.1.8.1 Triagem por PCR 

 

Para confirmação dos clones transformantes em E. coli TOP 10, foi feita PCR 

com iniciadores T7 (Figura 7) das colônias crescidas em microplaca da Figura 9. Nos 

clones AVLOEc-N-C-His / pET28a (Figura 9 poços amarelos) esperava-se uma 

amplificação com tamanho referente a inserto + vetor de 876 pb (Figura 12). Nos 

clones AVLOEc-N-His / pET28a (Figura 9 poços verdes) esperava-se uma 

amplificação com tamanho referente a inserto + vetor de 855 pb (Figura 13). 

Os resultados da PCR foram condizentes com o esperado (Tabela 3), dos 

quarenta clones amplificados de AVLOEc-N-His / pET28a, 32 apresentaram 

tamanho de banda esperado e apenas 8 não apresentaram amplificação. Já para os 

37 clones de AVLOEc-N-C-His / pET28a, 31 apresentaram tamanho de banda 

esperado, 4 não amplificaram e 2 apresentou tamanho de banda condizente com 

vetor vazio. Os 11 controles negativos de cultivo não apresentam amplificação. Na 

Figura 18 visualiza-se padrão de amplificação encontrado, sendo: 1 o controle 

negativo não apresentou banda, 2 o controle positivo apresentou banda conforme o 

esperado de aproximadamente 318 pb, 3 os clones positivos de AVLOEc-N-His / 

pET28a com amplificação referente a inserto + vetor 855 pb, 4 os controles 

negativos de cultivo não apresentam amplificação, 5 e 7 os clones positivos de 

AVLOEc-N-C-His / pET28a com amplificação referente a inserto + vetor 876 pb e 6 
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os clones negativos de AVLOEc-N-C-His / pET28a com amplificação referente ao 

vetor vazio 318 pb. 

 

Tabela 3 - Resultado quantitativo da PCR de triagem dos clones em E. coli TOP 10 

 

 Total 

analisado 

Resultado 

Esperado 

Resultado não 

esperado 

Controle Negativo 2 
2 

(Sem amplificação) 
0 

Controle positivo 2 
2 

(Banda de 318pb) 
0 

Controle negativo 

de cultivo 
11 

11 

(Sem amplificação) 
0 

AVLOEc-N-C-His 

/pET28a 
37 

31 

(Banda de 876pb) 

6 (4, sem amplificação; 

2, banda de 318pb) 

AVLOEc-N-His 

/pET28a 
40 

32 

(Banda de 876pb) 
8 (Sem amplificação) 

Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

Figura 18 - Gel de agarose 1,5% para visualização da PCR de triagem dos clones 
dos transformantes E. coli TOP10. 

 

 

Legenda: 1 – Controle negativo; 2 - Vetor pET28a vazio, amplificação de 318 pb; 3 - Clone positivo de 
AVLOEc-N-His / pET28a, amplificação com tamanho referente a inserto + vetor de 855 
pb, 5 e 7 - Clones positivos de AVLOEc-N-C-His / pET28a, amplificação com tamanho 
referente a inserto + vetor de 876 pb; 4 – Controle negativo de cultivo; 6 – Clone negativo 
amplificação com tamanho referente a vetor sem inserto 318 pb; 8 - Marcador 1kb 
(Fermentas). Fonte: Giovanni, DNS 2014. 
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4.1.9 Sequenciamento 
 

Os clones foram analisados quanto à ausência de mutações que possam ter 

sido originadas nas PCRs, bem como quanto à correta inserção dos insertos no 

vetor pET28a pelo sequenciamento nucleotídico utilizando o kit BigDye pelo 

método do dideoxinucleotídeo, utilizando os iniciadores T7 (Figura 7). 

Os resultados do sequenciamento foram coerentes com o obtido na PCR 

(4.1.8.1) confirmando a recombinação entre insertos e vetores, exceto uma 

construção de AVLOEc-N-C-His / pET28a que não apresentava inserto. A Figura 19, 

mostra o resultado do sequenciamento dos dois clones positivos de AVLOEc-N-C-

His / pET28a. 

 

Figura 19 - Resultado obtido do sequenciamento dos clones AVLOEc-N-C-His / 
pET28a e provável tradução da proteína expressa. 

 

Sequência 

clones 

AVLOEc-N-C-

His /pET28a 

ATGGGCAGCAGCCATCATCATCATCATCACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGGCAGCCA

TATGGCTAGCATGACTGGTGGACAGCAAATGGGTCGCGGATCCATGTTGAAGTTTATAA

TTCTGTCATTGCTGTGTGCAGTTGCTCAGGCGAAAGAAAATGAATTAATTGGATCAGGT

CATCTCATAGCTACGTTTCCGCGTCTTCAAAAACATCTCGTAGCATGTAGTGCGTTTTC

TCTATACAAAGTCAAAGGAGTCCAATGCACCTGTGGCGATAAAACCGATGTGCCTTTGC

TTGTAATCAAATACCAATCACCGGACAAACCGCAATCGAGCGACTCTGCCCAAGAATTC

ATGGCAAGTGTAATGGTTAAAACTTACGAAGAAGTAAAGGAAACGGTGAATATCAAAAC

ATGCAAATGTGGTAAAGATGAAACGGAATACGAGTATTCTGTCTACAGAGAAATAAATG

ATAATTTCGGCATTATTTACTCTGCACCGCAGTCTCCAAACGGACCTGAAATCGCATTT

ATCTCCGTGGAAACTTTACCTACAAAGACTGTTTTCGAGAATACGATTAAAAGTATACC

GGAATTGGCAAGTAGATCCGACTACGAGCTGTTATGCGATTTGAGTGAAAACCTGTATT

TTCAGGGCCATCACCATCACCATCTAAAAGCTTGCGGCCGCACTCGAGCACCACCACCA

CCACCACTGAGATCCGGC 

Tradução 

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASMTGGQQMGRGSMLKFIILSLLCAVAQAKENELIGSG

HLIATFPRLQKHLVACSAFSLYKVKGVQCTCGDKTDVPLLVIKYQSPDKPQSSDSAQEF

MASVMVKTYEEVKETVNIKTCKCGKDETEYEYSVYREINDNFGIIYSAPQSPNGPEIAF

ISVETLPTKTVFENTIKSIPELASRSDYELLCDLSENLYFQGHHHHH* 

Legenda: Codon de Partida, Sítio de Trombina, Cauda de Histidina, Sitio BamHI, Sitio TEV, Códon de 
Parada e Sítio de HindIII. Fonte: Giovanni, DNS. 2012 

 

A Figura 20, mostra o resultado do sequenciamento dos 3 clones positivos de 

AVLOEc-N-His / pET28a. 
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Figura 20 - Resultado obtido do sequenciamento do clone AVLOEc-N-His / pET28a 
e provável tradução da proteína expressa. 

 

Sequencia 

clones 

AVLOEc-N-

His /pET28a 

ATGGGCAGCAGCCATCATCATCATCATCACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGG

CAGCCATATGGCTAGCATGACTGGTGGACAGCAAATGGGTCGCGGATCCGAAAACCTGT

ACTTCCAGGGCATGTTGAAGTTTATAATTCTGTCATTACTGTGCGCAGTTGCTCAGGCG

GAAGAAAATGAATTAATTGGATCAGGTCATCTCATAGCTACGTTTCCGCGTCTTCAAAA

ACATCTCGTAGCATGTAGTGCGTTTTCTCTATACAAAGTCAAAGGAGTACAATGCACCT

GTGGCGATAAAACCGATGTGCCTTTGCTTGTAATCAAATACCAATCACCGGTCAAACCG

CAATCGAGCGACTCTGCCCAAGAATTCATGGCAAGTGTAATGGTTAAAACTTACGAAGA

AGTAAAGGAAACGGTGAATATCAAAACATGCAAATGTGGTAAAGATGAAACGGAATACG

AGTATTCTGTCTACAGAGAAATAAATGATAATTTCGGCATTATTTACTCTGCACCGCAG

TCTCCAAACGGACCTGAAATCGCATTTATCTCCGTGGAAACCTTGCCTACAAAGACTGT

TTTCGAGAATACGATTAAAAGTATACCGGAATTGGCAAGTAGATCCGACTACGAGCTGT

TATGCGATTTGAGTTAAGCTTGCGGCCGCACTCGA 

Tradução 

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASMTGGQQMGRGSENLYFQGMLKFIILSLLCAVAQAEE

NELIGSGHLIATFPRLQKHLVACSAFSLYKVKGVQCTCGDKTDVPLLVIKYQSPVKPQSSDSAQE

FMASVMVKTYEEVKETVNIKTCKCGKDETEYEYSVYREINDNFGIIYSAPQSPNGPEIAFISVET

LPTKTVFENTIKSIPELASRSDYELLCDLS* 

Legenda: Codon de Partida, Sítio de Trombina, Cauda de Histidina, Sitio BamHI, Sitio TEV, Códon de 
Parada e Sítio de HindIII, Mutação silenciosa. Fonte: Giovanni, DNS 2012. 

 

4.2 Transformação em Cepa de Expressão E. coli BL21 (DE3) pLysS 
 

Para a transformação foi usada duas amostras de AVLOEc-N-His / pET28a e 

duas amostras de AVLOEc-N-C-His / pET28a, todas confirmadas por 

sequenciamento e vetor pET28a vazio (controle de transformação). Todos eles 

foram transformados em bactéria E. coli BL21 (DE3) pLysS quimiocompetente 

segundo protocolo (ANEXO D) e obtidas mais de 200 colônias por placa. 

 

4.2.1 Analises dos transformantes E. coli BL21 (DE3) pLysS 
 

4.2.1.1 Triagem por PCR 

 

Para confirmação dos clones transformantes em E. coli BL21 (DE3) pLysS, foi 

feita PCR com iniciadores T7 (Figura 7) das colônias crescidas em microplaca 

(Figura 10). 

Os clones AVLOEc-N-C-His / pET28a (Figura 10 poços amarelos) esperava-

se uma amplificação com tamanho referente a inserto + vetor de 876 pb (Figura 12). 

Nos clones AVLOEc-N-His / pET28a (Figura 10 poços verdes) esperava-se uma 

amplificação com tamanho referente a inserto + vetor de 855 pb (Figura 13). 

Os resultados da PCR foram condizentes com os resultados esperados 

(Tabela 4), dos 28 clones amplificados de AVLOEc-N-His / pET28a, todos 
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apresentaram tamanho de banda esperado. Já para os 28 clones de AVLOEc-N-C-

His / pET28a 18 apresentaram tamanho de banda esperado e 10 não amplificaram. 

Os 8 controles negativos de cultivo e os controles negativos de reação não 

apresentaram amplificação, já os controles positivos de reação apresentam 

amplificação. Figura 21 visualiza-se padrão de amplificação encontrado, sendo: 1 

Marcador 1kb (Fermentas) 2 e 3 clones positivos de AVLOEc-N-His / pET28a com 

amplificação referente a inserto + vetor 855 pb, 4 e 5 clones positivos de AVLOEc-N-

C-His / pET28a com amplificação referente a inserto + vetor 876 pb e 6 o controle 

negativo de cultivo. 

 

Tabela 4 - Resultado quantitativo da PCR de triagem dos clones em E. coli BL21 
(DE3) pLysS 

 
 Total 

analisado 

Resultado Esperado Resultado não 

esperado 

Controle Negativo 2 2 (Sem amplificação) 0 

Controle positivo 2 2 (Banda de 318pb) 0 

Controle negativo de cultivo     8 8 (Sem amplificação) 0 

AVLOEc-N-C-His /pET28a 28 18 (Banda de 876pb) 10 (sem amplificação) 

AVLOEc-N-His /pET28a 28 28 (Banda de 876pb) 0 

      Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

Figura 21 - Gel de agarose 1,5% para visualização da PCR de triagem dos clones 
dos transformantes em E. coli BL21 (DE3) pLysS. 

 

 

Legenda: 1 – Marcador 1kb (Fermentas) 2 e 3 - Clones positivos de AVLOEc-N-His /pET28a, 
amplificação com tamanho referente a inserto + vetor de 855pb, 4 e 5 - Clones positivos 
de AVLOEc-N-C-His /pET28a, amplificação com tamanho referente a inserto + vetor de 
876pb; 6 – Controle negativo de cultivo. Controles de reação negativo e positivo não 
foram mostrados. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 
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4.3 Indução da expressão proteica 
 

Como protocolo de indução inicial optou-se por trabalhar nas condições mais 

usuais de indução 37 °C, 250 rpm e 1 mM de IPTG por 4 horas (MAZZUCHELLI-DE-

SOUZA et al., 2013; NOVAGEN, 2005). Foi feita a indução com dois clones de 

AVLOEc-N-His / pET28a e dois clones de AVLOEc-N-C-His / pET28a. 

Durante a indução separou-se duas alíquotas de 2 ml em cada condição não 

induzida (tempo 0) e induzida (tempo 4 horas) de cada clone, centrifugou a 10000 g 

por 5 minutos e ressuspendeu o pellet em 200 l de fosfato de sódio 50 mM pH 7,8. 

 

4.3.1 Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 
 

Para avaliar a indução de expressão proteica, 20 l das amostras do item 0 

foram misturadas com 10 l de tampão de amostra para lise, ferveu-se por 5 minutos 

em seguida aplicou em um gel de poliacrilamida 15% SDS. Os poços: 2 e 4 são de 

extrato bacteriano lisado em tampão de amostra após 4 horas de indução dos clones 

de AVLOEc-N-His / pET28a; em 3 e 5 são de extrato bacteriano lisado em tampão 

de amostra sem indução dos clones de AVLOEc-N-His / pET28a; em 6 e 8 são de 

extrato bacteriano lisado em tampão de amostra após 4 horas de indução dos clones 

de AVLOEc-N-C-His / pET28a; os poços 7 e 9 são de extrato bacteriano lisado em 

tampão de amostra sem indução dos clones de AVLOEc-N-C-His / pET28a. 

Na Figura 22 é possível visualizar o aparecimento de uma banda próxima de 

25 kDa (setas) após 4hs de indução. 
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Figura 22 - Gel de poliacrilamida 15% de amostras no tempo 0 e 4 horas de indução 
em E. coli BL21 (DE3) pLysS. 

 

 

Legenda: - Gel de poliacrilamida 15%; 1 - Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 2 - Clone 1 
AVLOEc-N-His /pET28a após 4 horas de indução; 3 - Clone 1 AVLOEc-N-His /pET28a 
tempo zero de indução; 4 – Clone 2 AVLOEc-N-His /pET28a após 4 horas de indução; 5 - 
Clone 2 AVLOEc-N-His /pET28a tempo zero de indução; 6 - Clone 1 AVLOEc-N- C-His 
/pET28a após 4 horas de indução; 7 - Clone 1 AVLOEc-N- C-His /pET28a tempo zero de 
indução; 8 – Clone 2 AVLOEc-N- C-His /pET28a após 4 horas de indução; 9 - Clone 2 
AVLOEc-N-C-His /pET28a tempo zero de indução. Setas vermelhas proteína 
recombinante expressa AVLOEc-N-His, Setas rosas proteína recombinante expressa 
AVLOEc-N-C-His. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

4.3.2 Avaliação de perfil cromatográfico pelo AKTA purifier (Amersham Pharmacia 
Biotech) com coluna de gel filtraçãoSuperdex™75 10/300GL 
 

Para obtenção do perfil cromatográfico dos cultivos bacterianos induzidos e 

não induzidos, as mesmas amostras aplicadas no gel de poliacrilamida da Figura 22 

foram aplicas no AKTA purifier com coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL. 

Esta coluna apresenta uma faixa de resolução ótima entre 3 kDa e 70 kDa, sendo 

assim excelente para visualizar as proteínas em induzidas de aproximadamente 24,5 

kDa. 

Executou-se diversas corridas utilizando 100 l da amostra ressuspendidas em 

fosfato de sódio 50 mM pH 7,8 conforme o item 0. A amostra era aquecida a 100 °C 

por 5 minutos para lise bacteriana e centrifugada por 3 minutos a 11000 g, o 

sobrenadante era aplicado com auxílio de uma seringa no equipamento. 

Os resultados dos perfis cromatográficos usando a coluna de gel filtração 

Superdex™75 10/300GL em fluxo de 0,5 ml/minuto e volume de corrida de 1,5 
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colunas (36 ml) são apresentados abaixo. Na Figura 23 é apresentado o perfil 

cromatográfico da amostra não induzida de AVLOEc-N-His / pET28a, na Figura 24 é 

apresentado o perfil cromatográfico da amostra não induzida de AVLOEc-N-C-His / 

pET28a. Na Figura 25 é apresentado o perfil cromatográfico da amostra induzida de 

AVLOEc-N-His / pET28a e na Figura 26 é apresentado o perfil cromatográfico da 

amostra induzida de AVLOEc-N-C-His / pET28a 

Figura 23 - Cromatograma de gel filtração de amostra não induzida de AVLOEc-N-
His / pET28a. 

 

 

Legenda: Cromatografia em coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL da amostra não induzida 
de AVLOEc-N-His /pET28a, A corrida foi realizada com um fluxo de 0,5 ml/minuto em uma 
lavagem de 1,5 colunas (36 ml) com fosfato de sódio 20 mM. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

Figura 24 - Cromatograma de gel filtração de amostra não induzida de AVLOEc-N-C-
His / pET28a 

 

 

Legenda: Cromatografia em coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL da amostra não induzida 
de AVLOEc-N-C-His /pET28a, A corrida foi realizada com um fluxo de 0,5 ml/minuto em 
uma lavagem de 1,5 colunas (36 ml) com fosfato de sódio 20 mM. Fonte: Giovanni, DNS 
2014. 
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Figura 25 - Cromatograma de gel filtração de amostra induzida de AVLOEc-N-His / 
pET28a. 

 

 

Legenda: Cromatografia em coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL da amostra induzida com 
1 mM de IPTG por 4 horas de AVLOEc-N-His His /pET28a, A corrida foi realizada com um 
fluxo de 0,5 ml/minuto em uma lavagem de 1,5 colunas (36 ml) com fosfato de sódio 20 mM. 
Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

Figura 26 - Cromatograma de gel filtração de amostra induzida de AVLOEc-N-C-His / 
pET28a. 

 

 

Legenda: Cromatografia em coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL da amostra induzida com 
1 mM de IPTG por 4 horas de AVLOEc-N-His His /pET28a. A corrida foi realizada com um 
fluxo de 0,5 ml por minuto em uma lavagem de 1,5 colunas (36 ml) com fosfato de sódio 20 
mM. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

Os perfis cromatográficos obtidos do sobrenadante de cultivo de bactérias 

induzidos e não induzidos foram reprodutíveis (item 0). Fazendo a sobreposição de 

6 cromatogramas de absorbância em 280 nm das alíquotas sem indução (linhas 

marrom, azul claro e laranja) e induzidas (linhas azul escuro, vermelho e verde), foi 
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possível visualizar nas amostras induzidas um pico presente entre as proteínas de 

baixo peso molecular (seta vermelha) correspondente a proteína desejada. 

 

Figura 27 - Sobreposição de cromatogramas de gel filtração de amostras induzidas e 
não induzidas.  

 

 

Legenda: Sobreposição dos perfis cromatográficos das amostras induzidas (linhas azul escuro, 
vermelho e verde) e das amostras sem indução (linhas marrom, azul claro e laranja). Seta 
vermelha, pico presente entre as proteínas de baixo peso molecular somente nas 
amostras induzidas. Fonte: Giovanni, DNS, 2014. 

 

4.3.3 Western Blot 
 

O resultado obtido do western blot, realizado com anticorpo anti-his, foi 

possível detectar a presença da proteína recombinante (Figura 28). 

 

Figura 28 - Western Blot extrato bruto bacteriano do clone AVLOEc-N-C-His / 
pET28a. 

 

 

Legenda: Western Blot do extrato bruto bacteriano. 1 -  Marcador de peso Molecular; 2 e 4 - Extrato 

bruto clone AVLOEc-N-C-His/ pET28a induzido; 3 - Extrato bruto clone AVLOEc-N-C-
His /pET28a não induzido. Fonte: Giovanni, DNS, 2014.  
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4.4 Purificação Proteica 
 

Após a lise pelo sonicador os sobrenadantes de primeira lavagem em Fosfato 

de Sódio 50 mM pH 8,0 e os sobrenadantes de segunda lavagem em tampão de 

ligação Dynabeads (fosfato de sódio 50 mM pH 7,8, NaCl 300 mM, 8 M de ureia e 

0,01% de Tween® 20) foram purificados inicialmente por afinidade no sistema 

Dynabeads, descrito abaixo. 

 

4.4.1 Dynabeads His-tag Isoltaion & Pulldown (NOVEX® - life technologies™) 
 

A purificação das proteínas recombinantes por afinidade usando o sistema 

Dynabeads Histag foi eficiente em ambas as construções AVLOEc-N-His (Figura 29 

1 a 4) e AVLOEc-N-C-His (Figura 29 A a E). As proteínas purificadas, no poço 2 com 

258 µg/ml e no poço B com 132 µg/ml foram derivadas dos sobrenadantes de 

primeira lavagem (fração solúvel) (poços 1 e C). Dos sobrenadantes de segunda 

lavagem (poços 3 e D), não foi recuperada proteína em quantidades significativas na 

purificação (poços 4 e E). 

 

Figura 29 - Gel de poliacrilamida 15% de amostras antes e depois da purificação por 
Dynabeads. 

 

 
Legenda: Purificação por afinidade usando dynabeads: M - Spectra Multicolor Broad Range Protein 

Ladder; AVLOEc-N-His /pET28a (1 a 4), 1 - sobrenadante de primeira lavagem (fração 
solúvel), 2 - purificado por afinidade do sobrenadante de primeira lavagem, 3 - sobrenadante 
de segunda lavagem (fração insolúvel), 4 - purificado por afinidade do sobrenadante de 
segunda lavagem; AVLOEc-N-C-His /pET28a (A a E), A - amostra de lisado total de bactéria 
após 4 horas de indução, B - purificado por afinidade do sobrenadante de primeira lavagem, 
C - sobrenadante de primeira lavagem (fração solúvel), D - sobrenadante de segunda 
lavagem (fração insolúvel), E - purificado por afinidade do sobrenadante de segunda 
lavagem. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 
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Com o resultado satisfatório deste método de purificação, foi realizada novas 

purificações para obtenção de proteína recombinante do sobrenadante de primeira 

lavagem. Estas foram denominadas como Dyna-AVLOEc-N-His e Dyna-AVLOEc-N-

C-His. 

 

4.4.2 AKTA purifier (Amersham Pharmacia Biotech) com coluna HisTrap FF (GE 
Heathcare) 5ml 
 

As purificações no AKTA purifier com a coluna de afinidade HisTrap FF estão 

apresentadas na Figura 30, com isso 7,5 ml amostra de AVLOEc-N-C-His (974,43 

µg/ml) foi injetada na coluna, totalizando aproximadamente 7308,224 µg de proteína. 

O material não retido (frações de 1 a 7) na concentração de 271,124 µg/ml, 

totalizando 4744,667 µg. O pico eluído nas frações 28 e 29 na concentração de 

614,93 e 274,06 µg/ml, respectivamente totalizando 2222,49 µg de proteína aderida 

a coluna. 

 

Figura 30- Cromatografia em coluna de afinidade HisTag FF 7,5 ml sobrenadante de 
primeira lavagem de AVLOEc-N-C-His / pET28a. 

 

 

Legenda: Corrida com fluxo de 5,0 ml/min de 7,5 ml de extrato bruto resultante da indução do clone 
AVLOEc-N-C-His /pET28a, em azul Absorbância em 280nm, em vermelho frações 
coletas. As frações de 1 a 7 material não aderido na coluna, 8 a 21 material eluído 
durante a lavagem, Frações de 22 a 32 gradiente de 0 a 300 mM de imidazol, 33 e 34 
lavagem com tampão de eluição com 300 mM de imidazol e frações 28 e 29 material 
eluído durante gradiente de imidazol. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 
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Após a purificação em coluna de afinidade na Figura 30, alíquotas das frações 

da corrida acima foram aplicadas em gel de SDS-PAGE 15%, no poço 1 encontra-se 

a amostra bruta filtrada, o pool do material não aderido na coluna no poço 2 e o 

material eluído nas frações 28 e 29 estão nos poços 3 e 4 respectivamente. 

 

Figura 31- Gel SDS-PAGE amostras da purificação HisTrap FF AVLOEc-N-C-His. 
 

 
Legenda: Gel de SDS-PAGE 15%: M - marcador de peso molecular; 1 - amostra bruta filtrada; 2 - 

pool do material não aderido na coluna; 3 – material eluído fração 28; 4 – material eluído 
fração 29. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

As amostras resultantes dos picos eluidos no gradiente de imidazol destas 

corridas de purificação foram denominadas HisTrap-FF-AVLOEc-N-His e HisTrap-

FF-AVLOEc-N-C-His após a dialise foram denominados como HisTrap-D-AVLOEc-

N-His e HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His. 

 

4.4.3 AKTA purifier com coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL 
 

As amostras de sobrenadante de primeira lavagem (item 4.4) e amostras 

purificadas por dynabeads (item 4.4.1), também foram purificadas em coluna de gel 

filtração. Para as amostras de sobrenadante de primeira lavagem (Figura 32), foi 

injetado 500 l contendo 2,0 mg/ml de proteína, apresentou um pico com bastante 

acúmulo de material em torno de 20 ml de eluição. A posição de saída é condizente 

com a Figura 27 seta vermelha, pico presente nas amostras de material induzido. 

Para análise, foi coletada as frações correspondentes aos volumes de eluição entre 

18 e 22 ml, estas foram denominadas como GF-AVLOEc-N-C-His e GF-AVLOEc-N-

His. 
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Foi injetado na coluna, 400 µl do material purificado por Dynabeads (contendo 

232 µg/ml de proteína), e apresentou um pico simétrico com bastante acúmulo de 

material em torno de 22 ml de eluição (Figura 33). Foi coletado as frações 

correspondentes aos volumes de eluição, estas amostras resultantes dessas 

corridaos foram denominadas como Dyna-GF-AVLOEc-N-C-His e Dyna-GF-

AVLOEc-N-His para as futuras analises 

 

Figura 32 - Cromatografia em coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL do 
sobrenadante de primeira lavagem de AVLOEc-N-C-His 

 

 
Legenda: Cromatografia em coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL do sobrenadante de 

primeira lavagem de AVLOEc-N-C-His, a corrida foi realizada com um fluxo de 0,3 
ml/minuto em uma lavagem de 1,5 colunas (36 ml) com fosfato de sódio 20 mM. Fonte: 
Giovanni, DNS 2014. 

 

Figura 33 - Cromatografia em coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL da 
amostra Dyna-AVLOEc-N-C-His. 

 

 
Legenda: Cromatografia em coluna de gel filtração Superdex™75 10/300GL da amostra Dyna-

AVLOEc-N-C-His, a corrida foi realizada com um fluxo de 0,5 ml/minuto em uma lavagem 
de 1,5 colunas (36 ml) com fosfato de sódio 20 mM. Fonte: Giovanni, DNS 2014.  
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4.5 Efeito da proteína recombinante na replicação viral 
 

4.5.1 Citotoxicidade  
 

A citotoxicidade das amostras foi avaliada em células Vero e L929, a fim de 

garantir que o efeito citopático fosse causado pelo vírus. 

Nas amostras brutas, o sobrenadante de primeira lavagem AVLOEc-N-His e 

AVLOEc-N-C-His (item 0), após 24 horas, não foi visível em nenhuma das 

concentrações o efeito citopático, 200, 100 e 40 µg/ml (Figura 34). Após 72 duas 

horas foi observado toxicidade nas concentrações acima de 100 µg/ml em ambas 

linhagens. 

Também não foi observado nenhum efeito citopático em 24 horas nas 

amostras Dyna-AVLOEc-N-His e Dyna-AVLOEc-N-C-His, nas concentrações de 30 

(10), 15 (5) e 6 (2) µg/ml (% v/v) (Figura 35), no entanto as 3 concentrações 

mostraram sinais de toxicidade em ambas linhagens proporcional a quantidade de 

amostra, após 72 horas. Entretanto, quando avaliou-se o tampão de eluição puro, 

usado nas purificações (Figura 36) observou-se um efeito pronunciado após 24 

horas em ambas as linhagens celulares a 10% (Figura 36 A e D), com 5% (Figura 36 

B e E) foi observado toxicidade nas células em ambas linhagens. Já com 2% (Figura 

36 C e F) não apresentou efeito citopático após 24hs de contato. Após 72 duas 

horas, as 3 concentrações mostraram-se tóxicas em ambas linhagens. 

As amostras purificadas por gel filtração em fosfato de sódio 20 mM pH 7,8 

(GF-AVLOEc-N-His e GF-AVLOEc-N-C-His), as amostras purificadas com afinidade 

e em seguida purificada por gel filtração (Dyna-GF-AVLOEc-N-His e Dyna-GF-

AVLOEc-N-C-His) e das amostras purificadas por afinidade HisTrap FF e dialisadas 

(Dyna-GF-AVLOEc-N-C-His e Dyna-GF-AVLOEc-N-His) não apresentaram efeitos 

citopáticos em nenhuma das concentrações utilizadas.  
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Figura 34 - Efeito citopático do sobrenadante de primeira lavagem em células Vero e 
L929 

 

  
Legenda: Efeito citopático após 24 horas do sobrenadante de primeira lavagem à 200, 100 e 40 µg/ml 

em células Vero (A, B e C) em células L929 (D, E e F). Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

  

                         Vero                                                             L929 200 µg/ml 

100 µg/ml 

40 µg/ml 
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Figura 35 - Efeito Citopático de Dyna-AVLOEc-N-His em células Vero e L929. 

 

 

  
Legenda: Efeito citopático após 24 horas do material purificado por afinidade Dyna-AVLOEc-N-His à 

30, 15 e 6 µg/ml em células Vero (A, B e C) em células L929 (D, E e F). Fonte: Giovanni, 
DNS 2014. 

 

O Efeito Citopático de Dyna-AVLOEc-N-His e Dyna-AVLOEc-N-C-His foram 

idênticos em células Vero e L929. 
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30 µg/ml 

15 µg/ml 

6 µg/ml 



72 
 

Figura 36 - Efeito Citopático do tampão de eluição Dynabeads em células Vero e 
L929. 

 
 

 
Legenda: Efeito citopático após 24 horas do tampão de eluição Dynabeads a 10, 5 e 2% (v/v) em 

células Vero (A, B e C), em células L929 (D, E e F). Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

  

                         Vero                                                             L929 10% 

5% 
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4.5.2 Determinação do efeito antiviral 
 

O efeito antiviral do material purificado por coluna de afinidade (obtido no item 

4.4.2) foi testado em cultivos de células L929 infectadas com EMC (Figura 11). Foi 

observado que a proteína recombinante AVLOEc-N-C-His obtida, foi capaz de 

reduzir o título viral em até 100.000 vezes em relação ao controle de vírus. Em 

células L929 coradas com cristal violeta, após 72 horas de infecção com vírus 

E.M.C., pode-se observar que AVLOEc-N-C-His pode proteger as células, com de e 

20 µg/ml de HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His protegeu 105 vezes (Figura 37 A); com 180 

µg/ml e 60 µg/ml de HisTrap-FF-AVLOEc-N-C-His protegeu 104 e 102 vezes 

respectivamente (Figura 37 B e C). O controle célula estava integro (Figura 37 D), o 

controle de vírus afetou até a diluição 3 (Figura 37 E) e o controle contendo 6 mM de 

imidazol apresentou efeito citopático diferente em todas as diluições (Figura 37 F). 

 

Tabela 5 - Título de picornavírus (EMC) em cultivos de células L929 tratado com 
AVLOEc-N-C-His. 

 

 

 

Título do picornavírus (EMC) 72 

horas após infecção (TCID50 mL–1) 

 

Redução 

 

Cultivo controle infectado 5,314x105  - 

20,0 µg/ml de AVLOEc-N-C-

His dialisado  
0 105x 

180,0 µg/ml de AVLOEc-N-C-

His com 6 mM imidazol 
27 104x 

60,0 µg/ml de AVLOEc-N-C-

His com 6 mM imidazol 
243 102x 

6 mM de imidazol 5,314x105 - 

Legenda: Os cultivos células L929 foram tratados ou não tratados com AVLOEc-N-C-His. Os títulos 
virais estão expressos em TCID50/mL. (TCID50: Tissue culture infectious dose 50%). Os 
valores representam a média de 3 experimentos. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 
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Figura 37 - Teste de atividade antiviral da proteína AVLOEc-N-C-His em células 
L929 infectadas com Vírus EMC. 

 

 
Legenda: Células L929 coradas com cristal violeta após 72 horas de infecção com Vírus E.M.C. com 

título inicial a 5,314x105 diluído na razão 3. A - 20,0 µg/ml de HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His 
infectado com título de 5,314x105; B - 180,0 µg/ml de HisTrap-FF-AVLOEc-N-C-His 
infectado com título de 1,968x104; C - 60,0 µg/ml de HisTrap-FF-AVLOEc-N-C-His infectado 
com título de 7,29x102; D - Controle de Célula; E - Controle de vírus com título 3 de diluição 
viral e F - Controle de Tampão 30 mM de imidazol com título 1 de vírus. Fonte Giovanni, 
DNS 2014 
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4.5.3 Reação de PCR em tempo real quantitativa 
 

Foi avaliado o efeito inibitório das amostras Dyna-GF-AVLOEc-N-C-His 0,98 

µg/ml, Dyna-GF-AVLOEc-N–His 1,42 µg/ml, GF-AVLOEc-N-C-His 1,02 µg/ml, GF-

AVLOEc-N-His 0,98 µg/ml obtidas no item 4.4.3 e das amostras HisTrap-D-AVLOEc-

N-His 10,87 µg/ml, HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His 40,44 µg/ml e HisTrap-D-AVLOEc-

N-C-His 2,56 µg/ml obtidas no item 4.4.2 sobre a replicação do vírus da rubéola e do 

vírus do herpes. Foi utilizado como parâmetros de avaliação, controle de células 

infectadas e controle de células não infectadas. A extração do RNA total foi feita 96 

horas após a infecção e os níveis de transcrição de rubéola e de herpes intracelular 

foram mensurados. As curvas padrões resultantes mostraram que a eficiência de 

amplificação para ambos os vírus estava entre 95% e 100%, com coeficientes de 

correlação superiores a 0,99. Os resultados da qPCR mostraram um nível 

significativamente reduzido de transcrição da rubéola e do herpes nas células 

inoculadas em 4 dias após a infecção viral em comparação ao controle de células.  

 

4.5.3.1 Herpes 

 

Para o vírus da Herpes foi observado uma redução na transcrição em células 

tratadas com AVLOEc-N-His e AVLOEc-N-C-His purificadas por diversos métodos 

em todas as diluições (10-4 a 10-10) avaliadas, na diluição 10-6 as amostras abaixo de 

1,5 µg/ml (Dyna-GF-AVLOEc-N-C-His 0,98 µg/ml, Dyna-GF-AVLOEc-N-His 1,42 

µg/ml, GF-AVLOEc-N-C-His 1,02 µg/ml, GF-AVLOEc-N-His 0,98 µg/ml) 

apresentaram uma redução em torno de 50% da transcrição e as amostras acima de 

2,5 µg/ml (HisTrap-D-AVLOEc-N-His 10,87 µg/ml, HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His 40,44 

µg/ml e HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His 2,56 µg/ml) a redução foi em torno de 80% da 

transcrição. Nas 4 últimas diluições (10-7 a 10-10) não foi detectado níveis detectáveis 

de transcrição de vírus da Herpes em todas as concentrações testadas (Figura 38). 
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Figura 38 - qPCR para Herpes vírus (DNA). 
 

 
Legenda: Células Vero infectadas pelo vírus do herpes e controle de células não infectado, avaliados 

após 96 horas de infecção. Amostras infectadas tratadas com amostras Dyna-GF-AVLOEc-
N-C-His 0,98 µg/ml, Dyna-GF-AVLOEc-N–His 1,42 µg/ml, GF-AVLOEc-N-C-His 1,02 µg/ml, 
GF-AVLOEc-N-His 0,98 µg/ml, HisTrap-D-AVLOEc-N-His 10,87 µg/ml, HisTrap-D-AVLOEc-
N-C-His 40,44 µg/ml e HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His 2,56 µg/ml. Fonte: Giovanni, DNS 2014. 

 

4.5.3.2  Rubéola  

 

O vírus da Rubéola mostrou uma redução na transcrição em células tratadas 

em relação ao controle de infecção em todas as diluições avaliadas (10-1 a 10-5), na 

diluição 10-3 as amostras Dyna-GF-AVLOEc-N-C-His 0,98 µg/ml, Dyna-GF-AVLOEc-

N-His 1,42 µg/ml, GF-AVLOEc-N-C-His 1,02 µg/ml e GF-AVLOEc-N-His 0,98 µg/ml 

apresentaram uma redução em torno de 50% da transcrição. As amostras HisTrap-

D-AVLOEc-N-His 10,87 µg/ml, HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His 40,44 µg/ml e HisTrap-

D-AVLOEc-N-C-His 2,56 µg/ml apresentaram uma redução em torno de 80%. A 

partir da diluição 10-4 não foi detectada níveis detectáveis de transcrição de vírus da 

rubéola em todas as concentrações testadas (Figura 39). 
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Figura 39 - qPCR para vírus da Rubéola (RNA). 
 

 

Legenda: Células SIRC infectadas pelo vírus da rubéola (MOI 0,1) e controle de células não 
infectado, avaliados após 96 horas de infecção. Amostras infectadas tratadas com amostras 
Dyna-GF-AVLOEc-N-C-His 0,98 µg/ml, Dyna-GF-AVLOEc-N–His 1,42 µg/ml, GF-AVLOEc-
N-C-His 1,02 µg/ml, GF-AVLOEc-N-His 0,98 µg/ml, HisTrap-D-AVLOEc-N-His 10,87 µg/ml, 
HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His 40,44 µg/ml e HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His 2,56 µg/ml. Fonte: 
Giovanni, DNS 2014. 
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5 DISCUSSÃO 
 

5.1 Expressão da proteína recombinante. 
 

Os níveis expressão das proteínas AVLOEc-N-His e AVLOEc-N-C-His 

induzidas com 1mM de IPTG a 37 °C por 4 horas não apresentaram um rendimento 

alto, como pode ser visualizado na Figura 22, entretanto, a expressão produziu uma 

proteína solúvel (Figura 29) e biologicamente ativa (item 0).  

A eficiência e alto nível de expressão de proteína recombinante em E. coli 

depende de vários fatores, tais como: promotor forte, estabilidade de mRNA e 

plasmídeo, frequência de códons, acúmulo de biomassa e condição de fermentação, 

favoráveis para a obtenção de alta produtividade com baixo custo agregado (JANA; 

DEB, 2005; TERPE, 2006; TOMAZETTO, 2006). 

Nos organismos vivos são encontrados dois tipos de códons: os códons 

principais, que são mais frequentes, e os raros, que requerem RNAt não abundantes 

na célula. Estes tipos de códons influenciam diretamente na velocidade de tradução, 

uma vez que os códons principais, estão disponíveis em mais número na célula, são 

traduzidos de forma mais rápida (ANGOV et al., 2011; CALDERONE et al., 1996). A 

AVLOEc clonada e expressa nesse trabalho apresenta um códon com uma 

frequência baixa (Figura 14) na posição 46, o códon CTA é o mais raro de Leucina 

em E. coli (ANEXO A). Quando raros, podem prejudicar o padrão de expressão uma 

vez que ao se deparar com os mesmos, os ribossomos são capazes de realizar uma 

pausa no processo de tradução, permitindo o desligamento do RNA mensageiro 

(mRNA), diminuindo então, a produtividade da proteína (KHOW; SUNTRARACHUN, 

2012).  

A coexpressão de RNAt dos códons raros mostram bons resultados no 

aumento dos níveis de expressão (ANGOV et al., 2011; TOLIA; JOSHUA-TOR, 

2006), segundo ANGOV et al. (2008), aumentou significativamente a expressão de 

uma proteína nativa de P. falciparum em E. coli com a otimização dos códons na 

sequência, trocando-se na sequência dos códons mais raros para os mais 

frequentes do organismo a ser expresso. 

No entanto, para se otimizar a produção de uma proteína recombinante é 

necessário levar todos os parâmetros para obtenção da proteína nas condições 

ideais. Estas modificações podem aumentar junto com o rendimento, a formação de 
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corpos de inclusão e problemas de conformação produzindo grandes quantidades 

de uma proteína sem atividade biológica (ANGOV et al., 2011; KHOW; 

SUNTRARACHUN, 2012). Para as proteínas AVLOEc, modificar os códons não 

necessariamente irá trazer uma melhora na quantidade de proteína biologicamente 

ativa expressa, otimizar essa etapa exigirá um grande estudo nos parâmetros 

utilizados. 

 

5.2 Purificação da proteína recombinante 
 

A purificação das proteínas recombinantes AVLOEc-N- His e AVLOEc-N-C-

His mostraram-se eficiente por todos os processos. A recuperação, de acordo com 

os níveis de proteína produzida foram bons em todos os processos utilizados, tanto 

para purificação por afinidade por beads magnéticas, com o kit Dynabeads His-tag 

(Novex) (4.4.1), como os métodos pelo AKTA purifier, acoplado com a coluna de 

afinidade HisTrap FF (GE Heathcare) de 5 ml (4.4.2) ou com a coluna de gel filtração 

Superdex™75 10/300GL (GE Heathcare) de 24 ml (4.4.3). 

De acordo com a Figura 29 a purificação por beads magnéticas mostrou uma 

quantidade menor de proteínas contaminantes aderidas junto com a proteína de 

interesse em relação a purificação utilizando a coluna de afinidade HisTrap ( 

Figura 31). Segundo a bula da coluna HispTrap FF e o Guia GE Healthcare 

(2007) utilizar uma quantidade entre 20 mM e 40 mM de imidazol no tampão de 

ligação e lavagem reduziria a quantidade de proteína contaminante aderida, 

entretanto não ocorreu adesão de proteína a coluna com essa quantidade, 

necessitando otimizar o processo para conseguir proteína com uma maior pureza. 

A purificação por Dynabeads apresentou um rendimento bom e uma pureza 

visualmente melhor pelos géis de SDS-PAGE (Figura 29 e  

Figura 31) entretanto ele foi avaliado em uma escala pequena, para 

microtubos de até 2 ml a quantidade final de proteína recuperada por experimento 

foi muito menor que o conseguido com a coluna HisTrap FF de 5 ml. 

Os ensaios de atividade antiviral utilizaram amostras advindas de diferentes 

processos de purificação (item 4.4) e a combinação de alguns processos foram 

eficientes para reduzir a toxicidade proveniente do imidazol das amostras purificadas 

por afinidade. Combinar a purificação por beads magnéticas e em seguida purificar 

por gel filtração (Dyna-GF-AVLOEc-N-C-His e Dyna-GF-AVLOEc-N-His) mostrou 
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eficiente para retirar o imidazol, pois as amostras não apresentaram citotoxicidade e 

os resultados dos ensaios de qPCR foram excelentes. 

 

5.3 Citotoxicidade 
 

A citotoxicidade são modificações que geram alterações celulares em 

diversos processos metabólicos, homeostáticos, reprodutivos entre outros, 

interferindo na sua sobrevivência (NARDONE, 1977). 

A necessidade dos testes de citotoxicidade são importantes para verificar a 

toxicidade de novos biofármacos e seus veículos nos estágios iniciais de 

desenvolvimento de biomoléculas, pois o potencial terapêutico de um composto é 

um balanço entre seus efeitos farmacológicos versus seus efeitos toxicológicos 

(FRESHNEY, 2010). 

Estes testes in vitro são necessários para definição da citotoxicidade basal, ou 

seja, a dose mínima que pode causar danos as funções celulares básicas e morte 

celular. Com isso, é possível definir a dose máxima para testes in vitro e fornecer 

informações significativas sobre outros parâmetros como a toxicidade dos solventes 

ou até mesmo uma possível interação entre solvente e composto. A literatura mostra 

a importância da identificação de agentes que não demonstrem toxicidade para as 

células para que sua aplicação seja viável (OLICARD et al., 2005; OURTH, 2004; 

PETRICEVICH; MENDONÇA, 2003). 

Nas amostras de sobrenadante de primeira lavagem (AVLOEc-N-His e 

AVLOEc-N-C-His (Figura 34), após 24 horas não foi observado o efeito citopático, 

após 72 duas horas foi observado toxicidade nas concentrações acima de 100 µg/ml 

em ambas linhagens, algo esperado, pois o material não passou por nenhum 

processamento e contém uma quantidade muito alta de lipopolissacarídeos de 

membrana, um composto extremamente pirogênico em doses residuais após o 

processo de purificação (FONTANA et al., 2014). 

O imidazol é um composto tóxico para diversos tipos celulares, nas linhagens 

tumorais HepG2 e V79-4 após 24 horas, apresentam uma dose necessária para 

inibir 50% das células tumorais (IC50) 42,3 e 65,9 mM respectivamente (LINARES, 

2013). Porém, no tampão de eluição que contém 300 mM de imidazol (item 0) 

utilizado nos testes, a dose letal foi muito menor para as linhagens Vero e L929, 

usando a 30 mM (10% v/v) em 24 horas destruiu todas as células do poço em 
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ambas as linhagens (Figura 36 A e D), utilizando uma dose de 15 mM (5% v/v) 

destruiu mais de 50% das células em ambas as linhagens (Figura 36 B e E) e a 6 

mM (2% v/v) não causou efeito citopático após 24 horas de contato. Após 72 duas 

horas, as 3 concentrações mostraram-se tóxicas em ambas linhagens.  

Um resultado inusitado aconteceu quando testou-se as amostras Dyna-

AVLOEc-N-His e Dyna-AVLOEc-N-C-His que também continham a proteína antiviral 

e o imidazol (Figura 35), respectivamente nas concentrações de 30 µg/ml (30 mM), 

15 µg/ml (15 mM) e 6 µg/ml (6 mM) não apresentou efeito citotóxico em 24 horas de 

contato, porém, após 72 horas de incubação, as 3 concentrações mostraram sinais 

de toxicidade em ambas linhagens proporcional a quantidade de amostra. 

 

5.4 Antiviral 
 

O composto antiviral ideal é aquele que não interfere na célula hospedeira e 

que tenha amplo espectro de inibeção da replicação viral. Os testes de atividade 

antiviral mostraram resultados satisfatórios contra vírus pertencentes a famílias virais 

Picornaviridae, Herpesviridae e Togaviridae. 

A família Picornaviridae, formada pelos gêneros: Aphthovirus, Cardiovirus, 

Enterovirus, Hepatovírus, Rinovirus, Parechovirus, ErboviruS, Kobuvirus e 

Teschovirus, apresenta vírus não envelopados, formados por um RNA fita simples 

(ssRNA) de polaridade positiva. O genoma, formado por uma única ORF (matriz 

aberta de leitura), é poliadenilado na região 3' e apresenta na região 5' uma pequena 

proteína covalentemente ligado a sua extremidade (RYAN; FLINT, 1997; WITWER et 

al., 2001). 

CARMO et al. (2012) (APÊNDICE A) testou atividade antiviral para proteína 

recombinante obtida em sistema baculovírus contra o vírus EMC em linhagem de 

célula L929. Neste caso a hemolinfa bruta da lagarta reduziu o vírus em 91 vezes e 

a proteína expressa em sobrenadante de cultivo e a purificada por gel filtração 

seguida de afinidade reduziram respectivamente 1069 e 9687 vezes em relação ao 

controle de vírus EMC.  

Na Figura 37 e Tabela 5 é possível visualizar o teste de atividade antiviral em 

EMC com a proteína AVLOEc-N-C-His, purificado por afinidade (obtido no item 

4.4.2) com título inicial a 5,31 x 105 (Figura 11). Este recombinante apresentou uma 

excelente capacidade de reduzir o título viral em relação ao controle de vírus. 
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Utilizando 20 µg/ml de HisTrap-D-AVLOEc-N-C-His reduziu o vírus em pelo menos 

105 vezes em relação ao controle (Figura 37 A). Entretanto quando se utilizou 

material sem dialisar, aplicando diretamente o eluído pela coluna de afinidade 

(contendo 6 mM de imidazol) nas concentrações de 180 µg/ml e 60 µg/ml de 

HisTrap-FF-AVLOEc-N-C-His reduziu em 104 e x 102 vezes o título viral em relação 

ao controle respectivamente (Figura 37 B e C). O imidazol presente mostrou-se 

tóxico, mas mesmo com quantidades 9 e 3 vezes maiores de AVLOEc-N-C-His a 

resposta foi 10 e 1000 vezes menor que a recombinante dialisada. 

As infecções pelo vírus EMC, são costumeiras em camundongos, entretanto 

casos em humanos já foram relatados (DREXLER et al., 2008). Os Picornavírus, 

afetam humanos e animais com grande abrangência, sendo os causadores das 

Hepatites, da poliomielite e os rinovírus responsáveis pelos resfriados. O 

desenvolvimento de antivirais contra esse grupo, são alvo de inúmeras pesquisas, 

como a vacinação para a prevenção de várias doenças ocasionadas por estes tipos 

virais ainda não existe, os antivirais mostram uma alternativa terapêutica 

interessante (NORDER et al., 2011).  

HSV-1 e HSV-2 são agentes patogênicos muito comuns em humanos 

responsáveis por um grande número de doenças, como as ulcerações orais e 

genitais e alguns casos mais raros, cegueira e encefalites virais e ainda infecções 

disseminadas em neonatos e imunodeprimidos (BERNARD et al., 2007). São vírus 

da Familia Herpesviridae, Subfamília Alphaherpesvirinae, Gênero Simplexvirus, 

Espécie Herpes simplex vírus 1 ou Herpes simplex vírus 2 e possuem genoma de 

dupla fita de DNA, capsídeo icosaédrico e envelope lipídico (MELCHJORSEN et al., 

2009). 

As proteínas AVLOEc-N-C-His e AVLOEc-N-His incubadas 1 hora antes com 

células Vero mostraram uma redução dos níveis de transcrição do Herpes vírus em 

todas as diluições após 96 horas. Houve uma diminuição de 50% para as amostras 

entre 1,0 e 1,5 µg/ml e de 80% nas amostras acima de 2,5 µg/ml na diluição 10-6. 

Nas 4 últimas diluições (10-7 a 10-10) não foi detectado níveis significativos de 

transcrição de vírus da Herpes em todas as concentrações testadas (Figura 38). 

Para a mesma proteína antiviral expressa em sistema baculovírus / célula de inseto, 

a redução significativa foi detecta abaixo de 10-5 e a partir de 10-9 e 10-10 não foi 

detectado níveis significativos de transcrição viral (CARMO et al., 2014) (APÊNDICE 

B). 



83 
 

HSV-1 e HSV-2 através de complexos de receptores de glicoproteína entram 

nas células hospedeiras. Ambos expressam as glicoproteínas gB, gC e gD, geHh e 

gL. Todas, exceto a gC são essenciais para a entrada da célula hospedeira, mas a 

ausência de gC reduz a eficiência da invasão. Através da glicoproteína gC ocorre o 

primeiro contato com a célula hospedeira e a ligação com o proteoglicano de 

membrana sulfato de heparina (HS) (BERNARD et al., 2007).  

Estudos mostram um papel importante do IFN αβ na resposta celular antiviral, 

entretanto não é possível avaliar se a eliminação viral é por mecanismo direto ou por 

mecanismos imunoreguladores indiretos. O resultado da infecção por HSV é 

dependente do equilíbrio entre a propagação de vírus e uma resposta imune eficaz. 

Expressão apropriada de IFNs, citocinas e quimiocinas mostra-se essencial para 

uma eficiente defesa do hospedeiro contra a infecção (CARMO et al., 2014; 

KOTENKO, 2011; MELCHJORSEN et al., 2009). 

A rubéola é uma causa comum de erupção e febre na infância. É importante 

para a saúde pública e está relacionada com os efeitos teratogênicos gravíssimos no 

primeiro trimestre de gestação (EDLICH et al., 2005), trata-se de vírus da Família 

Togaviridae, Género Rubivirus e espécie Rubella vírus possui genoma de RNA fita 

simples com sentido positivo, com um capsídeo icosaédrico e um envelope bilipídico 

(HOBMAN; CHANTLER, 2007). 

As proteínas AVLOEc-N-C-His e AVLOEc-N-His incubadas 1 hora antes com 

células SIRC mostraram uma redução dos níveis de transcrição viral em todas as 

diluições. Na diluição 10-3 em dose entre 1,0 e 1,5 µg/ml reduziu 50% a transcrição 

viral, já com dose acima de 2,5 µg/ml a inibição chegou a 80% (Figura 39), a partir 

de 10-4 não foi observada níveis detectáveis de transcrição. Carmo et al. (2014) 

(APÊNDICE B) analisando a mesma proteína expressa em sistema Baculovírus/ 

célula de inseto obteve uma redução significativa nas diluições a partir de 10-5 e uma 

redução a níveis não detectáveis somente a partir da diluição 10-10  

Sugerimos que as AVLOEc pode induzir alterações celulares internas que 

podem afetar a replicação do vírus, por exemplo, através da indução de IFN. Além 

disso, o interferon alfa e gama restringem a replicação do vírus, reduzindo os níveis 

de RNA viral na célula e inibindo a sua tradução (HOBMAN; CHANTLER, 2007). 

Corroborando estes dados, foi verificado que linhagens celulares infectadas com 

Rubéola vírus [BSC1, BHK (estas células não possuem o receptor de IFN tipo I), 

RK13 (coelho), e HeLa (humano)] não responderam a administração de INF 
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exógeno. A infecção em cultura de células manteve-se resistente ao tratamento de 

IFN (STANWICK; HALLUM, 1974). 

Pelos dados obtidos até o momento, a ação antiviral AVLOEc ocorre de forma 

intracelular pela ativação de algum mecanismo interno. Acreditamos que esteja 

ativando algum mecanismo da célula que iniba a replicação ou a montagem viral. 

Temos observado ainda que a hemolinfa afeta a produção de interferon, TNF e 

óxido nítrico, que são agentes inespecíficos da proteção dos organismos. No 

entanto, o vírus EMC foi capaz de se replicar em células tratadas com IFN, fazendo-

se necessário a investigação dos mecanismos antivirais (CARMO, 2012). Isto pode 

ser interessante principalmente no que tange ao vírus da influenza, uma vez que 

apresenta uma nova via de ação antiviral. Pois os fármacos utilizados concentram-

se na inibição da penetração da partícula viral na célula, como a adamantina e 

rimantadina, ou inibidores de neuraminidase, que atuam impedindo a liberação das 

partículas virais das células infectadas (MATROSOVICH et al., 2004; MONTO et al., 

2006).  

Outras análises para entender seu mecanismo de ação e aplicabilidade in 

vivo são essenciais. No entanto, com os resultados anteriores e no presente estudo, 

pode-se concluir que esta macromolécula tem o potencial de se tornar um agente 

antiviral promissor com atividade de largo espectro.  
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6 CONCLUSÕES 
 

 O sistema bacteriano foi eficiente para expressar as proteínas antivirais 

solúveis e ativas, portanto, as modificações pós traducionais não foram 

necessárias. 

 A presença de uma ou duas caudas de histina, não apresentou diferença na 

atividade antiviral e na proteção das células contra o imidazol. 

 20 µg/ml de AVLOEc apresentou uma excelente atividade antiviral em EMC 

reduzindo o título viral em até 100.000 vezes. 

 Foi observado uma redução na transcrição viral de rubéola por PCR em 

tempo real quantitativa em célula SIRC pre incubada com AVLOEc, a partir da 

concentração de 1 µg/ml em todas diluições virais e após a diluição 10-4 não 

foi possivel detectar níveis significativos de transcrição. 

 Foi observado uma redução na transcrição viral do Herpes por PCR em 

tempo real quantitativa em célula Vero pre incubada com AVLOEc, a partir da 

concentração de 1 µg/ml em todas as diluições virais e e após a diluição 10-7 

não foi possivel detectar níveis significativos de transcrição. 

 A proteína antiviral recombinante apresentou uma proteção à células Vero e 

L929 contra a toxicidade do imidazol. 
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ANEXO A  - Frequência de códons em E. Coli 
 

Escherichia coli B [gbbct]: 11 Sequências codificadoras (CDS)'s (3771 códons)  

aa   Códon  Quantidade  /1000  

 

aa   Códon  Quantidade  /1000  

 

Gly   GGG     54.00     14.32   

Gly   GGA     31.00      8.22   

Gly   GGT     92.00     24.40   

Gly   GGC    125.00     33.15   

  

Glu   GAG     68.00     18.03   

Glu   GAA    111.00     29.44   

Asp   GAT    113.00     29.97   

Asp   GAC     57.00     15.12   

  

Val   GTG    128.00     33.94   

Val   GTA     40.00     10.61   

Val   GTT     74.00     19.62   

Val   GTC     54.00     14.32   

  

Ala   GCG    123.00     32.62   

Ala   GCA     74.00     19.62   

Ala   GCT     52.00     13.79   

Ala   GCC     96.00     25.46   

  

Arg   AGG      8.00      2.12   

Arg   AGA      9.00      2.39   

Ser   AGT     34.00      9.02   

Ser   AGC     54.00     14.32   

  

Lys   AAG     33.00      8.75   

Lys   AAA    110.00     29.17   

Asn   AAT     80.00     21.21   

Asn   AAC     60.00     15.91   

  

Met   ATG    141.00     37.39   

Ile   ATA     19.00      5.04   

Ile   ATT    128.00     33.94   

Ile   ATC    117.00     31.03   

  

Thr   ACG    55.00   14.58   

Thr   ACA    23.00    6.10   

Thr   ACT    29.00    7.69   

Thr   ACC    95.00   25.19    

Trp   TGG     48.00     12.73   

End   TGA      3.00      0.80   

Cys   TGT     16.00      4.24   

Cys   TGC     22.00      5.83   

 

End   TAG      1.00      0.27   

End   TAA      7.00      1.86   

Tyr   TAT     70.00     18.56   

Tyr   TAC     32.00      8.49   

  

Leu   TTG     70.00     18.56   

Leu   TTA     66.00     17.50   

Phe   TTT    109.00     28.90   

Phe   TTC     71.00     18.83   

  

Ser   TCG     43.00     11.40   

Ser   TCA     23.00      6.10   

Ser   TCT     32.00      8.49   

Ser   TCC     30.00      7.96   

  

Arg   CGG     19.00      5.04   

Arg   CGA      9.00      2.39   

Arg   CGT     62.00     16.44   

Arg   CGC     71.00     18.83   

  

Gln   CAG     93.00     24.66   

Gln   CAA     51.00     13.52   

His   CAT     35.00      9.28   

His   CAC     27.00      7.16   

  

Leu   CTG    207.00     54.89   

Leu   CTA     13.00      3.45   

Leu   CTT     48.00     12.73   

Leu   CTC     53.00     14.05   

  

Pro   CCG     94.00     24.93   

Pro   CCA     28.00      7.43   

Pro   CCT     22.00      5.83   

Pro   CCC      9.00      2.39   

Coding GC 51.06% 1st letter GC 56.56% 2nd letter GC 39.38% 3rd letter GC 

57.23% 
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ANEXO B - Lista de abreviatura de aminoácidos em 3 e 1 letras e 
seus respectivos códons de RNA mensageiros 

 

Abreviatura 
(3 letras) 

Abreviatura 
(1letra) 

Aminoácido Códons RNA mensageiros 

Asp D Ac. Aspártico GAC  GAU 

Glu E Ac. Glutámico GAA  GAG 

Arg R Arginina CGA  CGC  CGG  CGU AGA  AGG 

Lys K Lisina AAA  AAG 

Asn N Asparagina AAC  AAU 

His H Histidina CAC  CAU 

Gln Q Glutamina CAA  CAG 

Ser S Serina UCA  UCC  UCG  UCU AGC  AGU 

Thr T Treonina ACA  ACC  ACG  ACU 

Ala A Alanina GCA  GCC  GCG  GCU 

Gly G Glicina GGA  GGC  GGG  GGU 

Val V Valina GUA  GUC  GUG  GUU 

Pro P Prolina CCA  CCC  CCG  CCU 

Leu L Leucina CUA  CUC  CUG  CUU  UUA  UUG 

Phe F Fenilalanina UUC  UUU 

Tyr Y Tirosina UAC  UAU 

Ile I Isoleucina AUA  AUC  AUU 

Met M Metionina AUG 

Trp W Triptofano UGG 

Cys C Cisteína UGC  UGU 

  
Parada UAA  UAG  UGA 

Fonte: Adaptado de (LEHNINGER et al., 2005).  
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ANEXO C - Purificação de dna em gel de agarose kit minelute® gel 
extraction Qiagen® 

 

Procedimento: 

1. Recortar o fragmento de DNA do gel de agarose com uma lâmina de bisturi; 

2. Pesar o fragmento de gel num tubo incolor. Adicionar 3 volumes de tampão 

QG para um volume de gel (1 mg de gel / 3 µl de tampão QG). 

3. Incubar no termobloco sob agitação a 50 ° C durante 10 minutos (ou até que 

o pedaço tenha dissolvido completamente); 

PS: Após dissolução verificar que a cor da mistura é amarela (semelhante do 

tampão QG). Se a cor da mistura for cor de laranja ou violeta, adicionar 10 µl 

de acetato de sódio 3 M, pH 5,0, homogeneizar no vortex para volta a cor 

amarela. 

4. Adicionar um volume de gel de isopropanol à amostra e homogeneizar no 

vortex (1 mg de Gel / 1 µl de Isopropanol). 

5. Montar a coluna de spin MinElute no tubo coletor; 

6. Aplicar 800 µl da amostra na coluna MinElute e centrifugar durante 1 minuto 

a 10,000 x g, descartar o filtrado e recolocar a coluna MinElute no mesmo tubo. 

Para amostras com volumes maiores de 800 µl, repetir o passo. 

8. Adicionar 500 µl de tampão QG à coluna MinElute e centrifugar a 10,000 x g 

durante 1 minuto. Descartar o filtrado e recolocar a coluna MinElute no mesmo 

tubo. 

9. Adicionar 750 µl de tampão de lavagem PE a coluna MinElute, incubar por 5 

minutos e centrifugar durante 1 minuto a 10,000 x g. Descartar o filtrado e 

recolocar a coluna MinElute no mesmo tubo. 

10. Para retirada de resíduos, centrifugar a coluna MinElute vazia por 2 minutos 

a 10.000 x g. 

11. Descartar o tubo coletor e transferir a coluna MinElute para um microtubo 

de 1,5 µl estéril livre de DNA/RNAse. 

12. Adicionar 10 µl de H2O MilliQ estéril no centro da membrana da coluna 

MinElute, incubar por 5 min, e seguida centrifugar a coluna durante 1 minuto a 

10,000 x g. Descartar a coluna e armazenar o filtrado em freezer -20 °C até o 

uso. 
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ANEXO D - Preparo de células competentes 
 

Para o cultivo de E. coli foi utilizando o meio LB (Luria Broth) (SERVA), 

conforme as indicações do fabricante. 

Para o preparo de células competentes, uma colônia foi inoculada em 10 

ml de meio LB sem antibiótico e mantida overnight a 37 ºC sob agitação de 200 

rpm. Após este período, 250 µl deste cultivo foi diluído em 10 ml de meio LB 

sem antibiótico. Esta cultura foi incubada a 37 ºC, sob agitação (200 rpm), em 

shaker, até a obtenção de DO 600 de aproximadamente 0,4. Quando este valor 

for alcançado, o cultivo deve ser incubado em gelo por 10 minutos.  

O cultivo foi centrifugado por 5 minutos a 1077 g, 4 ºC. O sobrenadante foi 

descartado por inversão e foram adicionados 2,4 ml de CaCl2 0,1 M gelado.  

Após homogeneização leve, o material foi novamente centrifugado por 5 

minutos a 1077 g, 4 ºC. O sobrenadante foi descartado por inversão e o pellet 

ressuspendido em 480 µl de CaCl2 0,1 M gelado. 

 


