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RESUMO 

DOS SANTOS, M.M. QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DE AMBLYOMIN-X CLONADO 
EM Escherichia coli BL21(DE3) E CORRELAÇÃO COM SUA SÍNTESE PROTEICA. 2018. 101 f. 
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2018. 

O presente projeto analisou a expressão gênica de Amblyomin-X, uma proteína com 
potencial terapêutico expressa em Escherichia coli BL21(DE3), por intermédio de um vetor 
de expressão plasmideal induzido por IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside). A 
quantificação da expressão gênica foi realizada utilizando a técnica de RT-qPCR absoluta. A 
molécula Amblyomin-X corresponde a um inibidor de serino protease do tipo Kunitz, que 
apresenta atividade antitumoral e anticoagulante. Devido a sua importância terapêutica, fez-
se necessário implementar um protocolo de escalonamento de produção, utilizando 
biorreatores. A informação sobre expressão gênica pode ajudar a interpretar o 
funcionamento do microrganismo durante os cultivos em frascos agitados e biorreatores, 
auxiliando na obtenção de protocolos de cultivo. A partir do momento da indução do gene 
Amblyomin-X, a bactéria Escherichia coli recombinante direciona grande parte de seu 
metabolismo para a expressão e produção dessa proteína, que é expressa em forma de 
corpos de inclusão insolúveis. As proteínas em forma de corpos de inclusão insolúveis 
permitem uma fácil extração do produto, porém, dificulta na quantificação por técnicas 
cromatográficas, por esse motivo, buscou-se também uma correlação entre a expressão 
gênica e a síntese protéica de Amblyomin-X, com o objetivo de validar a quantificação por 
RT-qPCR como uma forma indireta de quantificação desse tipo de produto protéico. Poucos 
estudos abordam a correlação existente entre a expressão gênica e a síntese protéica de um 
gene e sua proteína, e essa comparação poderia, também, revelar aspectos importantes 
entre a transcrição e a tradução de proteínas heterólogas em microrganismo. Foram 
realizados experimentos em frascos agitados em duas diferentes temperaturas indução 
(37°C e 30°C), com a concentração do indutor IPTG de 1 mM e concentração da biomassa (X) 
de 0,2 g/L. Para os experimentos em biorreatores utilizou-se o ponto central do 
planejamento experimental com concentração de IPTG 1mM e mais duas condições  com 
concentração de IPTG 0,1 mM e 2mM. Foi encontrada uma grande similaridade entre os 
gráficos das análises cinéticas referentes a expressão gênica e a velocidade específica de 
formação do produto (qP). Não foi possível Identificar uma semelhança entre o perfil 
referente a análise cinética da expressão gênica comparada com a síntese protéica. Esses 
resultados sugerem que a expressão gênica apresenta uma cinética semelhante a velocidade 
específica de formação do produto e não necessariamente a concentração de proteína. Não 
foram encontradas correlações significativas nas análises de cada momento após a indução, 
exceto pelo ponto t4 do biorreator 14, quando foram correlacionadas a expressão gênica e a 
velocidade de formação do produto (r=0,998 e valor P=0,03). 

 
Palavras chave: Expressão gênica. Síntese proteica. Amblyomin-X. Correlação. Bioprocessos. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

DOS SANTOS, M.M. GENE EXPRESSION QUANTIFICATION OF AMBLYOMIN-X CLONED INTO 
Escherichia coli BL21(DE3) AND CORRELETION WITH THEIR PROTEIN LEVELS. 2018. 101 p. 
Master thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2018. 

The present work analysed the gene expression of Amblyomin-X, a potential therapeutic 
protein expressed in a recombinant Escherichia coli with a plasmid vector inducible by IPTG 
(Isopropyl β-D-1- thiogalactopyranoside). The gene expression was quantified by absolute 
RT-qPCR method. Amblyomin-X is a Kunitz-type serine protease inhibitor which demostrates 
antitumor and anticoagulant activity. Due to Amblyomin-X therapeutic importance, it was 
necessary to implement a production protocol using bioreactors. The information on gene 
expression can helps to understand the microorganism behavior during the cultures in 
shaken flasks and bioreactors. From the moment of the induction of the gene Amblyomin-X, 
the recombinant Escherichia coli directs its metabolism for expression and production of this 
protein. The Amblyomin-X protein is expressed as insoluble inclusion bodies. Insoluble 
inclusion bodies proteins can be easyly extracted from the cell, however it difficults its 
quantification by chromatographic techniques. Because of that, besides analysis of the gene 
expression, by RT-qPCR method, we tried to correlate the gene expression with their protein 
levels concentration, whose objective was implement the RT-qPCR as an indirect method to 
quantify these type of protein product. Few studies correlate the gene expression in their 
protein, and this comparison can contribute to reveal important aspects between 
transcription and translation of heterologous proteins in Escherichia coli, for the 
achievement of scale up process in biorreactors. Therefore, the quantification by RT-qPCR, 
represents a most secure way to understand the expression of heterologous proteins in 
recombinant systems. Experiments were performed in shaken flasks at two different 
induction temperatures (37°C and 30°C), 0,2 g/L of biomass (X) at the induction moment 
with IPTG 1mM. Biorreactors are performed with three different IPTG concentrations (0,1 
mM, 1 mM and 2 mM). A great similarity was found between the graphs of the kinetic 
analyzes concerning gene expression and the specific rate of product formation (qP). It was 
not possible to identify a similarity between the profile concerning kinetic analysis of gene 
expression compared to protein synthesis. These results suggest that gene expression 
exhibits similar kinetics to the specific rate of product formation and not necessarily to the 
protein concentration. were found no significant correlations in the analyzes of each 
moment after induction, except for point t4 of the bioreactor 14, when the gene expression 
and the rate of the product formation were positively correlated (r = 0.998 and P value = 
0.03). 

 
Keywords: Gene expression. Protein synthesis. Amblyomin-X. Correlation. Bioprocesses. 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Representação da estrutura da molécula Amblyomin-X (BATISTA et al., 2010). ...... 23 

Figura 2: Representação esquemática do mecanismo de indução de um gene alvo por IPTG, 

na linhagem BL21(DE3) de Escherichia coli. (próprio autor) ................................. 25 

Figura 3: Representação esquemática da dinâmica de formação dos corpos de inclusão. A 

formação do corpo de inclusão insolúvel depende da adição ou remoção das 

proteínas da massa insolúvel. (Adaptado de Middelberg, 2002) .......................... 27 

Figura 4: Representação esquemática da metodologia não específica utilizada no 

procedimento de qPCR. (Adaptado de Sakurai e Shibasaki, 2012) ....................... 31 

Figura 5: Fluxograma dos procedimentos experimentais realizados no projeto. ................... 33 

Figura 6: Representação do plasmídeo PJexpress 411 e do inserto. ....................................... 35 

Figura 7: Diagrama representando as etapas dos experimentos em frascos agitados. .......... 39 

Figura 8: Sistema para monitoramento do oxigênio dissolvido em frascos agitados. (Foto do 

próprio autor) ........................................................................................................ 39 

Figura 9: Relação entre a biomassa (X) e a densidade óptica (DO600nm) de Escherichia coli 

referente a seis ensaios em biorreatores .............................................................. 50 

Figura 10: Gel de agarose 1,5% realizado para visualizar o plasmídeo PJExpress411. ............ 52 

Figura 11: Gráfico de estabilidade plasmideal realizado a partir da média de resultados 

obtidos em três diferentes ensaios em biorreator................................................ 53 

Figura 12: Purificação de produto de PCR da região plasmideal contendo o inserto do gene 

Amblyomin-X. ......................................................................................................... 53 

Figura 13: Sequenciamento do produto de PCR dos plasmídeos PJexpress411 utilizando os 

oligonucleotídeos iniciadores PJex 5’ e 3’. ............................................................ 54 

Figura 14: Resultados da padronização da curva padrão utilizada no procedimento de qPCR. 

gráfico B. A curva padrão apresentou R2=0,999 e eficiência de 104,8%. .............. 56 

Figura 15: Gráfico da amplificação referente a padronização da concentração das amostras 

utilizadas no procedimento de qPCR. .................................................................... 58 

Figura 16: Gráfico da amplificação da titulação dos oligonucleotídeos iniciadores. A análise 

dos dados mostra a curva da amostra 200/200 como a que apresentou maior 

ΔRn, as curvas foram analisadas próximo ao ciclo 30. .......................................... 59 



 

 

Figura 17: Gel de SDS-PAGE dos testes de extração de proteína com o reagente Bugbuster®.

 ............................................................................................................................... 62 

Figura 18: Gel de SDS-PAGE da fração solúvel das amostras retiradas durante a etapa de 

indução de um ensaio em biorreator na condição central do planejamento 

experimental. ......................................................................................................... 63 

Figura 19: Porcentagem de oxigênio dissolvido (pO2) e cinética de crescimento de 

Escherichia coli BL21(DE3). .................................................................................... 65 

Figura 20: Gráfico da cinética de crescimento celular (X), expressão gênica de Amblyomin-X 

(mRNA) e formação do produto proteico em forma de corpos de inclusão 

(Proteína) durante sete horas de ensaios em frascos agitados. ........................... 66 

Figura 21: Gel de SDS-PAGE referente a um dos ensaio em frascos agitados com temperatura 

de indução de 30°C.  .............................................................................................. 67 

Figura 22: Quantidade de mRNA e concentração de Amblyomin-X (P)em função da biomassa 

(X) de 1 g/L nos ensaios em frascos agitados com temperatura de indução de 

30°C. ....................................................................................................................... 68 

Figura 23: Valores dos níveis de mRNA de Amblyomin-X em função da biomassa (X) e da 

velocidade específica e formação do produto (qP) do experimento realizado com 

temperatura de indução de 30°C. ......................................................................... 70 

Figura 24: Gráfico da análise cinética da biomassa (X), do produto proteico Amblyomin-X em 

forma de corpos de inclusão (P) e dos níveis de mRNA do gene Amblyomin-X 

(mRNA). (n=3) ........................................................................................................ 72 

Figura 25: Gel de SDS-PAGE referente aos ensaios conduzidos com temperatura de indução 

de 37°C. .................................................................................................................. 73 

Figura 26: Gráfico de cinética de quantidade de mRNA de Amblyomin-X em função de X e do 

produto proteico Amblyomin-X (P) em função de X. ............................................ 74 

Figura 27: Valores de quantidades de mRNA de Amblyomin-X em função da biomassa (X) e 

da velocidade específica e formação do produto (qP). ......................................... 76 

Figura 28: Análise cinética da biomassa das duas condições de ensaio em frascos agitados 

(30°C e 37°C). ......................................................................................................... 78 

Figura 29: Análise dos níveis da proteína Amblyomin-X nas duas condições de ensaio com as 

temperaturas de indução de 30°C (linha pontilhada) e 37°C (linha contínua). .... 79 



 

 

Figura 30: Análise das quantidades de mRNA nas duas condições de ensaio com as 

temperaturas de indução de 30°C (linha pontilhada) e 37°C (linha contínua). .... 80 

Figura 31: Gráfico contendo os valores absolutos de quantidade de mRNA de Amblyomin-X 

em função da biomassa (X) sobre o tempo do bioprocesso. ................................ 81 

Figura 32: Gel de SDS-PAGE referente as amostras retiradas do ensaio em biorreator da 

condição central do planejamento experimental. ................................................ 82 

Figura 33: Gráfico da cinética de biomassa (X), proteína Amblyomin-X (P) e quantidade de 

mRNA de Amblyomin-X de um dos ensaios na condição central do planejamento 

experimental. ......................................................................................................... 83 

Figura 34: Gráfico da cinética de quantidade de mRNA de Amblyomin-X em função de X e da 

concentração de Amblyomin-X (P) em função de X, na condição central do 

planejamento experimental. ................................................................................. 84 

Figura 35: Gráfico da análise cinética entre a quantidade de mRNA de Amblyomin-X em 

função da biomassa (X) e velocidade específica de formação de produto 

Amblyomin-X (qP), referente a condição central do planejamento experimental.

 ............................................................................................................................... 85 

Figura 36: Géis de SDS-PAGE das extrações dos corpos de inclusão da proteína Amblyomin-X, 

referentes aos ensaios 13 (A) e 14 (B) do planejamento experimental em 

biorreatores. .......................................................................................................... 86 

Figura 37: Gráficos da análise cinética da quantidade de mRNA em função da biomassa (X) e 

concentração de Amblyomin-X (P) em função da biomassa (X) dos biorreatores 

13 e 14. .................................................................................................................. 87 

Figura 38: Gráficos da análise cinética da quantidade de mRNA em função da biomassa (X) e 

velocidade específica de formação do produto protéico (qP) dos biorreatores 13 

e 14. ....................................................................................................................... 89 

Figura 39: Gráficos da análise cinética de crescimento de biomassa em três biorreatores, 

com diferentes concentrações do indutor IPTG. ................................................... 90 

Figura 40: Gráficos da análise cinética da concentração do produto Amblyomin-X (P) 

referentes a 1 mL de meio de cultivo e em função da biomassa (X). ................... 91 

Figura 41: Gráficos da cinética da expressão gênica de Amblyomin-X, referente a 1mL de 

meio de cultivo e em função da biomassa (X). ...................................................... 92 



 

 

Figura 42 : Gráfico da expressão gênica Amblyomin-X em função da biomassa (X) dos ensaios 

realizados em frascos agitados e dos ensaios realizados em biorreatores. .......... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Sequências de oligonucleotídeos iniciadores utilizados na reação de qPCR. .......... 43 

Tabela 2: Sequências dos amplicons gerados a partir da qPCR de cada par de 

oligonucleotídeos iniciadores para a sequência do gene recombinante 

Amblyomin-X (amb1, amb2 e amb3) e para as sequências dos genes endógenos 

(rrsA, cysG, ihfB e idnT). ......................................................................................... 44 

Tabela 3: Planejamento experimental dos ensaios em biorreatores mecanicamente agitados.

 ............................................................................................................................... 51 

Tabela 4: Comparação entre os melhores valores obtidos de coeficientes de determinação 

(R2) e eficiência de reação para a curva padrão utilizada na reação de qPCR. ..... 57 

Tabela 5: Matriz para reações de titulação dos oligonucleotídeos iniciadores amb1-5’ e 

amb1-3’. ................................................................................................................. 59 

Tabela 6: Comparação entre a extração de corpos de inclusão utilizando a metodologia de 

lise por ultrassom e a metodologia de lise pelo reagente Bugbuster®. ................ 61 

Tabela 7: Correlação de Pearson entre a expressão gênica e a concentração de proteína, 

referente a 1mL de cultivo do experimento realizado com temperatura de 

indução de 30°C. .................................................................................................... 67 

Tabela 8: Correlação de Pearson entre a expressão gênica e a concentração de proteína, 

referente a 1g/L de biomassa (X) do experimento realizado com temperatura de 

indução de 30°C. .................................................................................................... 69 

Tabela 9: Correlação de Pearson entre os níveis de mRNA em função da biomassa (X) e da 

velocidade específica de formação do produto (qP), para os ensaios realizados 

com temperatura de indução de 30°C. ................................................................. 71 

Tabela 10: Correlação de Pearson entre a expressão gênica e a concentração de proteína, 

referente a 1mL de cultivo do experimento realizado com temperatura de 

indução de 37°C. .................................................................................................... 73 

Tabela 11: Correlação de Pearson entre a expressão gênica e a concentração de proteína, 

referente a 1 g/L de biomassa (X), dos experimento realizado com temperatura 

de indução de 37°C. ............................................................................................... 75 



 

 

Tabela 12: Correlação de Pearson dos valores referentes aos níveis de mRNA em função da 

biomassa (X) e da velocidade específica de formação do produto (qP) dos 

experimentos realizados com temperatura de indução de 37°C. ......................... 76 

Tabela 13: Correlação de Pearson entre as variaveis quantidade de mRNA e concentração da 

proteína para o ensaio de biorreator na condição central do planejamento 

experimental. ......................................................................................................... 84 

Tabela 14: Correlações entre as variáveis quantidade de mRNA e concentração de P, ambos 

em função de 1 g/L de biomassa (X) para os biorreatores 13 e 14. ...................... 88 

Tabela 15: Correlações entre as variáveis quantidade de mRNA em função de X e velocidade 

específica de formação do produto (qP) para os biorreatores 13 e 14. ............... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 17 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ....................................................................................... 22 

2.1. AMBLYOMIN-X .................................................................................................................. 22 

2.2. ESCHERICHIA COLI .............................................................................................................. 23 

2.2.1. Linhagem BL21(DE3) ..................................................................................................... 24 

2.3. SUPEREXPRESSÃO DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES .................................................................... 25 

2.3.1. Corpos de inclusão ........................................................................................................ 26 

2.4. BIOPROCESSO .................................................................................................................... 28 

2.4.1. Quantificação do produto protéico .............................................................................. 28 

2.4.2. Análises de velocidades especificas .............................................................................. 29 

2.5. RT-QPCR ......................................................................................................................... 30 

3. MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................................... 33 

3.1. MICRORGANISMO .............................................................................................................. 34 

3.2. VETOR ............................................................................................................................. 34 

3.3. BANCO DE PRESERVAÇÃO DE CÉLULAS ..................................................................................... 35 

3.4. METODOLOGIAS DE CULTIVO CELULAR .................................................................................... 36 

3.4.1. Antibiótico..................................................................................................................... 36 

3.4.2. Indutor .......................................................................................................................... 36 

3.4.3. Meio de cultura Luria-Bertani ....................................................................................... 36 

3.4.4. Solução de Micronutrientes ......................................................................................... 37 

3.4.5. Meio Mineral ................................................................................................................ 37 

3.4.6. Cultivo em frascos agitados .......................................................................................... 37 

3.4.7. Cultivo em biorreatores ................................................................................................ 40 

3.5. AMOSTRAGEM................................................................................................................... 40 

3.6. METODOLOGIAS PARA QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA .................................................... 41 

3.6.1. Extração de DNA Plasmideal ......................................................................................... 41 

3.6.2. Análise de DNA por gel de agarose............................................................................... 41 

3.6.3. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores ................................................................. 42 

3.6.4. Extração de RNAs totais ................................................................................................ 44 



 

 

3.6.5. Reação enzimática com DNaseI .................................................................................... 45 

3.6.6. Quantificação de RNAs totais ....................................................................................... 46 

3.6.7. Reação enzimática com transcriptase reversa ............................................................. 46 

3.6.8. Parâmetros da qPCR ..................................................................................................... 46 

3.6.9. Curva padrão para qPCR ............................................................................................... 47 

3.7. METODOLOGIAS PARA QUANTIFICAÇÃO DA PROTEÍNA ................................................................ 47 

3.7.1. Extração de corpos de inclusão .................................................................................... 47 

3.7.2. SDS-PAGE ...................................................................................................................... 48 

3.7.3. Quantificação dos corpos de inclusão .......................................................................... 49 

3.8. METODOLOGIAS ESTATÍSTICAS .............................................................................................. 49 

3.8.1. Determinação da biomassa (X) ..................................................................................... 49 

3.8.2. Planejamento experimental ......................................................................................... 50 

3.8.3. Correlação de Pearson .................................................................................................. 51 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................... 52 

4.1. PADRONIZAÇÃO DA RT-QPCR .............................................................................................. 54 

4.2. PADRONIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE INCLUSÃO ............................................................ 60 

4.3. EXPERIMENTOS EM FRASCOS AGITADOS .................................................................................. 63 

4.3.1. Correlação entre a expressão gênica e a síntese proteica de Amblyomin-X. .............. 64 

4.3.2. Comparação das variáveis entre os ensaios ................................................................. 77 

4.4. EXPERIMENTOS EM BIORREATORES ........................................................................................ 80 

4.4.1. Correlação entre a expressão gênica e a síntese proteica de Amblyomin-X ............... 81 

4.4.2. Comparação das variáveis entre os ensaios ................................................................. 90 

4.5. EXPRESSÃO GÊNICA DE AMBLYOMIN-X EM FRASCOS AGITADOS E BIORREATORES. ............................ 92 

5. CONCLUSÕES ......................................................................................................... 94 

REFERÊNCIAS* .................................................................................................................. 95 

 



17 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente diversos grupos de pesquisas empenham seus esforços na identificação de 

novas moléculas com potenciais usos farmacêuticos. Muitas destas moléculas são proteínas, 

clonadas em diferentes tipos celulares de variados organismos, que são escolhidos de 

acordo com a característica de expressão e síntese da molécula a ser produzida por 

processos biotecnológicos (JAZAYERI et al., 2017; VIEIRA et al., 2017). O controle rigoroso e o 

estudo detalhado de um bioprocesso, sobretudo em biorreatores que possuem um refinado 

controle de variáveis como temperatura, pH, aeração e agitação, contribuem para a 

otimização de processos e do escalonamento de diversos produtos biotecnológicos. A 

manipulação genética dos microrganismos tem contribuído muito no desdobramento dos 

bons resultados em bioprocesso, sendo que, atualmente existem diversas tecnologias de 

clonagem, monitoramento de bioprocessos e extração de proteínas que proporcionaram um 

grande avanço na área de produção de proteínas recombinantes em bioprocessos 

industriais. (GUPTA; SHUKLA, 2017)  

De acordo com a célula hospedeira, o monitoramento da produção da proteína alvo ainda é 

um desafio devido às necessidades de métodos específicos para identificação e 

quantificação das proteínas recombinantes. Além da escolha do método apropriado, nos 

processos biotecnológicos com microrganismos, nos quais a proteína de interesse não é 

exportada para o meio extracelular, existe a necessidade de tratamentos especiais para a 

separação da proteína alvo que deve ser quantificada. 

O presente projeto realizou a quantificação da expressão gênica bem como analisou a 

correlação existente entre a expressão gênica e a síntese protéica de um candidato a 

biofármaco, o Amblyomin-X. A quantificação da expressão gênica e a correlação podem 

auxiliar nos estudos de otimização e escalonamento do processo de produção de 

Amblyomin-X. Os dados da expressão gênica da proteína alvo, realizados por RT-qPCR, 

podem representar uma alternativa metodológica na quantificação e no monitoramento do 

produto proteico em bioprocessos. Outros trabalhos buscaram correlacionar os níveis de 

mRNA ao seu produto proteico (PASCAL et al., 2008). Contudo, muitas destas análises 

ocorrem em estudos de genômica e transcriptômica a partir de organismos eucariotos. 

Diversos trabalhos relatam uma inconsistência na correlação entre os níveis de mRNA e os 
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níveis da proteína, e muitas destas diferenças são atribuídas aos mecanismos pós-

traducionais existentes em células de organismos eucariotos (VOGEL; MARCOTTE, 2012). 

Acreditamos que uma análise cinética da expressão gênica, em um sistema de expressão 

como Escherichia coli, pode mostrar diferenças na correlação entre o mRNA e o produto 

proteico, uma vez que organismos eucariotos possuem mecanismos pós-traducionais 

diferentes dos mecanismos encontrados em eucariotos.   

O Amblyomin-X é um inibidor de protease do tipo Kunitz, cuja sequência foi isolada de uma 

biblioteca de cDNA obtida por reconhecimento de ESTs (Expressed sequence tag) das 

glândulas salivares do carrapato Amblyomma sculptum (Acari: Ixodidae) e clonada em 

Escherichia coli pelo Instituto Butantan (BATISTA et al., 2008) 

O Amblyomin-X apresentou resultados significativos em testes pré-clínicos, demonstrando 

eficiente atividade antitumoral e baixa anticoagulante, segundo Souza et al. (2016). Por esse 

motivo, os estudos para o escalonamento da produção desta proteína recombinante tornou-

se uma demanda importante. Neste contexto o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo (IPT), em parceria com o Instituto Butantan, propôs um projeto para 

desenvolver uma metodologia de produção para este biofármaco, utilizando biorreatores do 

tipo STR (stirred tank reactor) com capacidade de 10 a 100 Litros. Esse projeto conta com o 

financiamento do BNDES e da empresa União Química. O presente trabalho contempla a 

etapa de “Implantação da quantificação da expressão gênica por RT-qPCR”, que faz parte do 

escopo do IPT no projeto geral, contendo ao todo as seguintes etapas técnicas: 

 Estudo cinético da etapa de crescimento do microrganismo.  

 Estudo cinético da etapa de biossíntese do produto (Amblyomin-X).  

 Implantação da Quantificação da Expressão Gênica por RT-qPCR 

 Proposição do Modelo Matemático fenomenológico não estruturado. 

 Proposição de Modelos Metabólicos. 

 Otimização matemática baseada em modelos matemáticos propostos.  

 Protocolo do Processo de Produção da proteína recombinante. 

 Scale-up (biorreatores de 10, 50 e 100 Litros).  

 Aplicação de técnicas de CFD. 

 Pré-viabilidade econômica do processo. 
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Dentro dessa etapa de implantação de método para o monitoramento da expressão gênica, 

buscou-se uma alternativa indireta para quantificar o produto proteico, de forma a auxiliar 

nos ensaios de otimização do bioprocesso e posteriormente auxiliar nos monitoramento da 

produção da proteína recombinante em escala industrial. Sendo assim este trabalho teve 

como um dos objetivos específicos implantar a metodologia de quantificação da expressão 

gênica da proteína Amblyomin-X por intermédio da técnica de RT-qPCR (reverse 

transcriptase quantitative polymerase chain reaction). Avaliou-se também a produção de 

Amblyomin-X, na forma de corpos de inclusão, por técnicas de SDS-PAGE e a quantificação 

por Bradford, a fim de que os resultados obtidos por RT-qPCR pudessem ser correlacionados 

ao produto proteico, visto que apenas a quantificação da expressão gênica não é suficiente 

para se analisar a produção da proteína.  

A técnica de RT-qPCR quantifica moléculas de DNA complementar (cDNA), formadas a partir 

dos RNAs mensageiros pela reação da transcriptase reversa, e torna possível comparar as 

diferenças nos níveis da transcrição de um determinado gene. Acreditamos que o uso desta 

metodologia apresenta uma alternativa analítica para quantificar a formação de um produto 

em um bioprocesso.  

Alguns autores já demonstraram a utilização de técnicas de RT-qPCR para o 

acompanhamento de bioprocessos pela quantificação relativa da expressão gênica, por meio 

da quantificação do número de cópias plasmideais ou mesmo da detecção de moléculas de 

DNA contaminante em um ensaio (LIN et al., 2015; MAMNOON et al., 2016; SKULJ et al., 

2008). Apesar de já estabelecido o uso desta técnica para o monitoramento de bioprocessos, 

poucos trabalhos buscam acompanhar indiretamente a cinética de formação da proteína por 

RT-qPCR utilizando a quantificação absoluta dos transcritos. A cinética de formação do 

produto (P) ao longo de qualquer processo fermentativo ou bioprocesso pode ser calculada 

pela velocidade específica de formação do produto (qp) (SHUKLA; CHAND; SRIVASTAVA, 

2005). Desta forma, etapas de purificação e quantificação da proteína, com protocolos bem 

estabelecidos, são imprescindíveis para a realização correta destes cálculos, bem como para 

a implantação de cálculos de modelagem matemática.  

O processo de extração da proteína Amblyomin-X e a quantificação das porções insolúveis 

são importantes para determinar a melhor metodologia de cultivo em que ocorra a maior 
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produção de proteínas recombinantes. Sabe-se que a proteína Amblyomin-X é produzida em 

sua grande maioria sob a forma de corpos de inclusão insolúveis, que se depositam no 

interior da célula bacteriana. Segundo Menzella, Gramajo e Ceccarelli (2002) os corpos de 

inclusão estão relacionados à síntese de grandes quantidades de proteínas heterólogas pelos 

ribossomos da célula do microrganismo hospedeiro. Apesar da presença destes corpos de 

inclusão no interior da célula facilitarem os processos de extração e purificação da proteína 

alvo, dificultam a quantificação por metodologias cromatográficas uma vez que estão em 

forma insolúvel e não estão enoveladas na sua forma nativa (SANTOS et al., 2012). Além 

disso, as técnicas de refolding utilizadas para  enovelar as moléculas em sua forma nativa 

promovem uma considerável perda de material, fato este que prejudicaria a quantificação 

do produto no bioprocesso, além de tornar mais lenta a análise, devido a necessidade de se 

implementar diferentes e complexas. Acreditamos que a técnica de RT-qPCR apresente uma 

alternativa indireta para a quantificação absoluta da proteína recombinante, e que auxilie na 

padronização dos protocolos de cultivos em biorreatores. 

Na Linhagem recombinante em estudo, Escherichia coli BL21(DE3), o vetor utilizado 

apresenta origem de replicação Ori_pUC mutada de ColE1, e mantem-se em alta cópia por 

célula (±500 cópias por célula) garantindo a sua estabilidade ao longo do processo. Contudo, 

a alta produção de proteína heteróloga, bem como a manutenção do plasmídeo em 

Escherichia coli, pode promover uma sobrecarga metabólica, que pode modificar a 

velocidade de crescimento e o metabolismo do ciclo de ácidos carboxílicos, e 

consequentemente favorecer a formação de acetatos (SILVA; QUEIROZ; DOMINGUES, 

2012a).  

Todas estas alterações no metabolismo geradas pela presença de genes heterólogos no 

sistema bacteriano hospedeiro, bem como a presença de corpos de inclusão insolúveis e 

utilização do indutor IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) em promotores fortes 

pode refletir na produtividade final do bioprocesso. O acompanhamento da transcrição de 

mRNA por RT-qPCR, bem como a análise por SDS-PAGE e Bradford, poderá mostrar as 

variações que ocorrem entre diferentes condições de cultivos do microrganismo, e 

consequentemente auxiliar na implantação dos protocolos de escalonamento do 

bioprocesso e futuramente no monitoramento do bioprocesso industrial.   



21 
 

 
 

Objetivo Principal: 

O projeto tem como objetivo principal a análise cinética da expressão gênica da proteína 

recombinante Amblyomin-X clonada em Escherichia coli BL21(DE3), em cultivos realizados 

em frascos agitados e biorreatores, buscou-se também correlacionar os dados referentes à 

quantidade de mRNA e concentração da proteína Amblyomin-X, a fim de verificar se a 

técnica de RT-qPCR representa uma alternativa viável para a quantificação indireta de 

proteínas heterólogas em bioprocesso, utilizando Escherichia coli BL21(DE3).  

Apresentam-se como objetivos específicos os seguintes tópicos: 

 Padronizar a técnica de RT-qPCR para a quantificação da expressão gênica da 

proteína Amblyomin-X. 

 Padronizar a técnica de extração dos corpos de inclusão e quantificação de proteínas 

para a proteína Amblyomin-X. 

 Análise cinética de formação de biomassa (X) (g/L), cinética da expressão gênica de 

Amblyomin-X (mRNA) (Número de cópias) e cinética de formação da proteína 

Amblyomin-X  (P) (g/L) em ensaios realizados em frascos agitados e em biorreatores. 

 Comparação da cinética de expressão gênica entre os ensaios. 

 Buscar uma correlação entre a expressão gênica e a síntese proteica de Amblyomin-X 

em forma de corpos de inclusão. 

 Verificar a viabilidade do uso da RT-qPCR na quantificação indireta de proteínas 

heterólogas em um bioprocesso. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Sabe-se que organismos hematófagos, como os carrapatos, representam uma excelente 

fonte para a busca de moléculas com potenciais farmacêuticos, sobretudo moléculas que 

atuam nas vias de coagulação sanguínea. Atualmente, apesar de não serem completamente 

conhecidos os mecanismos fisiopatológicos que relacionam as vias de coagulação sanguínea 

com o câncer, sabe-se que a ativação da cascata de coagulação possui relação com o 

crescimento, metástase e angiogênese de células tumorais (CHUDZINSKI-TAVASSI et al., 

2016). Neste contexto, foi descoberta uma proteína inibidora de serino protease do tipo 

Kunitz que atua no fator X (FXa) da via de coagulação, e que possui potenciais farmacêuticos 

com características antitumorais e anticoagulantes.  

2.1. Amblyomin-X 

A proteína foi isolada a partir de uma biblioteca de cDNA obtida por reconhecimento de ESTs 

(Expressed Sequence Tag), de genes localizados nas glândulas salivares do carrapato 

Amblyomma sculptum (BATISTA et al., 2008). Devido ao fato da proteína ser originada de 

organismos do gênero Amblyomma, ser um inibidor de serino protease e atuar no FXa da via 

de coagulação, a proteína foi nomeada de Amblyomin-X (Acesso ao Genbank AAT68575). A 

molécula do Amblyomin-X possui massa molecular de 13,491 kDa e um domínio funcional do 

tipo Kunitz capaz de inibir o FXa da via de coagulação sanguínea, e consequentemente inibir 

a coagulação sanguínea, a representação esquemática da estrutura de Amblyomin-X está 

ilustrada na Figura 1. Estudos recentes demostraram a capacidade anticoagulante e 

antitumoral in vitro e in vivo dessa proteína tornando-a um potencial fármaco anti-

angiogênico para o tratamento do câncer (BATISTA et al., 2010; CHUDZINSKI-TAVASSI et al., 

2010, 2016).  
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Figura 1: Representação da estrutura da molécula Amblyomin-X (BATISTA et al., 2010). 

 

Devido ao seu potencial farmacêutico, a sequência do gene de Amblyomin-X contendo 

otimização de códons foi clonada em um vetor de expressão de alta cópia com genes de 

resistência à canamicina e contendo o promotor T7 da RNA polimerase, regulado pelo 

sistema Operon Lac. O vetor foi introduzido na linhagem industrial BL21(DE3) de Escherichia 

coli com a finalidade de sintetizar a molécula recombinante Amblyomin-X. 

2.2. Escherichia coli  

A bactéria gran-negativa Escherichia coli tem sido o principal microrganismo utilizado para a 

expressão e produção de proteínas recombinantes, devido a facilidade em incorporar genes 

e expressar proteínas heterólogas (CRONAN, 2005).  A Escherichia coli foi o primeiro 

microrganismo geneticamente modificado, utilizado para a produção de moléculas com 

função terapêutica para o uso humano, primeiramente com o hormônio humano 

somatostatina e em seguida com a produção de insulina humana (GOEDDEL et al., 1979; 

ITAKURA et al., 1977). Outro fator que torna a bactéria Escherichia coli como o 

microrganismo ideal para a produção de proteínas recombinantes é o baixo custo utilizado 
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nos meios de cultura, facilitando a implementação de metodologias de cultivos. Sobretudo 

nos processos biotecnológicos que envolvem cultivo bacteriano em alta densidade, com a 

utilização de biorreatores.  

2.2.1. Linhagem BL21(DE3) 

Dentre as linhagens de Escherichia coli mais utilizadas nos processos industriais destaca-se a 

linhagem BL21(DE3), para a produção de proteínas recombinantes. A linhagem BL21(DE3) 

tem origem a partir das linhagens B de Escherichia coli descritas por Delbück e Luria em 

1942, esta linhagem foi identificada como hospedeira dos fagos T1 a T7, e seu estudo 

possibilitou um grande avanço nas pesquisas das áreas de biologia molecular e biotecnologia 

(DAEGELEN et al., 2009; JEONG et al., 2009a). A utilização desse microrganismo como 

sistema de expressão destaca-se pois a regulação da expressão gênica, de genes 

heterólogos, pode ser controlada pelo promotor lacUV5 induzível por IPTG (Isopropyl β-D-1-

thiogalactopyranoside) (JEONG et al., 2009b; STUDIER et al., 1990). O promotor lacUV5 e o 

gene que transcreve a T7 RNA polimerase de bacteriófagos (T7 gene 1) estão presentes no 

prófago DE3, inserido por recombinação nos sítios de ligação λ do genoma bacteriano.   

A associação da linhagem BL21(DE3) com plasmídeos pET, ou outros que tenham a regulação 

da expressão do gene alvo controlada pelo promotor T7 de bacteriófago, juntamente com o 

gene lacI, que codifica o repressor do sistema Operon lac, consiste em um dos sistemas 

biológicos mais utilizados para a superexpressão de proteínas recombinantes (MIROUX; 

WALKER, 1996). Uma representação esquemática do sistema de expressão, regulado pela 

utilização de IPTG, em Escherichia coli BL21(DE3) está ilustrada na Figura 2.  
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Figura 2: Representação esquemática do mecanismo de indução de um gene alvo por IPTG, 
na linhagem BL21(DE3) de Escherichia coli. (próprio autor) 

 

Nota: O gene lacI transcreve a proteína repressora do sistema Operon lac. O repressor por sua vez pode ligar-se 
aos promotores lacUV5 e T7, reprimindo a transcrição de seus respectivos genes. A molécula de IPTG 
por sua vez liga-se ao repressor, impedindo-o de se ligar aos promotores. Desta forma a presença do 
IPTG induz a transcrição dos genes T7 gene1 que codifica a T7 RNA polimerase e consequentemente 

permite a transcrição do gene alvo. 

2.3. Superexpressão de proteínas recombinantes  

De acordo com Miroux e Walker (1996) a superexpressão pode ser entendida como a 

expressão gênica de uma molécula alvo em Escherichia coli que promova uma concentração 

superior a 1mg/L de cultura bacteriana. Ou seja, a superexpressão corresponde a uma 

expressão gênica em níveis considerados superiores aos níveis basais dos genes endógenos 

de Escherichia coli. A superexpressão de proteínas recombinantes em microrganismos pode 

promover consequências para ao metabolismo celular, ocasionando um stress celular 

denominado de sobrecarga metabólica. A sobrecarga metabólica foi inicialmente 

correlacionado a expressão de proteínas recombinantes em Escherichia coli e foi associada à 

grande quantidade de gasto energético que a célula hospedeira deveria disponibilizar para a 

manutenção da produção das proteínas heterólogas (BENTLEY et al., 1990; GLICK, 1995).  

A origem da sobrecarga metabólica é multifatorial e está associada à manutenção do DNA 

recombinante e também aos mecanismos que controlam a expressão de proteínas, existe 

também correlação entre o tamanho e número de cópias do plasmídeo e alterações no 
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padrão de crescimento e viabilidade de microrganismos (BIRNBAUM; BAILEY, 1991; RYAN; 

PARULEKAR; STARK, 1989). Alguns autores sugerem que uma das possíveis causas da 

sobrecarga metabólica plasmideal está relacionada à expressão de proteínas que conferem 

resistência ao antibiótico do meio de cultura, além disso, verificaram formação de acetatos 

em cultivos contendo construções plasmideais com genes heterólogos, a presença destes 

compostos pode inibir ainda mais o crescimento microbiano, sobretudo em bioprocessos de 

alta densidade, a produção destes acetatos pode estar relacionada a alterações na via 

metabólica do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA) (ROZKOV et al., 2004). 

Além das alterações metabólicas e diminuição na taxa de crescimento celular, a 

superexpressão de proteínas recombinantes pode proporcionar a formação de corpos de 

inclusão, formados por agregados insolúveis das proteínas recombinantes heterólogas 

expressas no microrganismo geneticamente modificado. 

2.3.1. Corpos de inclusão  

Os corpos de Inclusão são aglomerados proteicos insolúveis que se formam no interior das 

células bacterianas, e geralmente estão associados à expressão de proteínas heterólogas 

(Basu; Li; Leong, 2011). Muitas são as teorias para a formação dessas proteínas insolúveis, e 

acredita-se que sua formação ocorra principalmente por duas razões: (i) primeiramente 

devido ao fato de a célula hospedeira traduzir as proteínas heterólogas em velocidade muito 

maior do que elas conseguem se reorganizar na sua conformação natural (refolding), 

proporcionando desta maneira, a formação de aglomerados proteicos inativos e insolúveis; 

(ii) em segundo lugar, o fato da célula bacteriana hospedeira não possuir os mecanismos 

pós-traducionais necessários para o correto refolding da proteína heteróloga, uma vez que a 

célula pode não possuir todos os mecanismos moleculares necessários para esta etapa 

(BANEYX; MUJACIC, 2004). A formação dos corpos de inclusão pode ser considerada um 

processo de equilíbrio dinâmico entre a adição e a remoção de fragmentos proteicos à 

massa de proteínas insolúveis, o esquema representado pela Figura 3. 
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Figura 3: Representação esquemática da dinâmica de formação dos corpos de inclusão. A 
formação do corpo de inclusão insolúvel depende da adição ou remoção das 
proteínas da massa insolúvel. (Adaptado de Middelberg, 2002) 

 

Os corpos de inclusão podem ser depositados tanto no interior da célula bacteriana quanto 

no espaço periplasmático das bactérias gram-negativas, tudo dependerá se na construção da 

proteína existir a sequência sinal para que a célula hospedeira possa exportá-la para o 

exterior da célula (VALAX; GEORGIOU, 1993).  

A presença dos corpos de inclusão nas bactérias recombinantes influencia nas etapas de 

downstream do processo industrial por estarem em sua forma inativa e insolúvel. Embora 

seja fácil de isolar o corpo de inclusão, existe grande dificuldade na etapa de reativação da 

molécula pelo procedimento de refolding, principalmente quando se tratam de proteínas 

eucarióticas que apresentem resíduos de cisteínas, capazes de formar ligações de dissulfeto 

(MENZELLA; GRAMAJO; CECCARELLI, 2002). Devido a importância da etapa de refolding 

muitas estratégias diferentes são adotadas para aperfeiçoar este processo, como a oxidação 

das proteínas por ar controlado e desnaturação por ureia (MENZELLA; GRAMAJO; 

CECCARELLI, 2002; SANTOS et al., 2012). 
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2.4. Bioprocesso  

Entende-se como bioprocesso a utilização de microrganismos ou seus componentes para a 

obtenção de produtos de interesse. O processo para a obtenção de um protocolo de cultivo 

em biorreatores passa por diversas etapas de implementação (NAUHA et al., 2015). 

Inicialmente, realiza-se a cinética de crescimento celular com frascos agitados, em pequenos 

volumes e baixa densidade celular. Dessa forma o cultivo em frascos agitados está, muitas 

vezes, associado às fases iniciais de um protocolo de escalonamento de produção. O cultivo 

de microrganismos em frascos agitados não permite um controle refinado das variáveis 

envolvidas em um bioprocesso, além de limitar o crescimento devido a baixa transferência 

de oxigênio entre o ar e o meio de cultura. Os processos em biorreatores, por outro lado, 

permitem um controle e ajuste preciso de variáveis como temperatura, aeração, agitação, 

pH, vasão de alimentação do substrato, entre outras. Dentre os bioprocessos mais 

comumente relatados na literatura encontra-se o processo realizado em batelada 

alimentada em biorreatores. (LARSSON; TÖRNKVIST, 1996; STEINHOFF et al., 2015).  

O cultivo em batelada alimentada caracteriza-se por duas fases principais de cultivo celular. 

A fase de batelada, na qual o meio de cultura contêm o substrato necessário para o 

crescimento do microrganismo, o crescimento ocorre de forma exponencial até que se 

esgote o substrato presente no meio de cultura. Passada a etapa de batelada inicia-se a 

etapa de alimentação com uma solução concentrada de substrato. Na etapa de alimentação, 

geralmente o crescimento do microrganismo dependerá do perfil de alimentação 

determinado para o experimento. Muitos ensaios utilizam um perfil de alimentação que 

promove um crescimento linear da biomassa dos microrganismos. Algumas metodologias de 

cultivo utilizam do controle da vasão de alimentação para diminuir os riscos de formação de 

acetatos, um subproduto do metabolismo muito comum em cultivos celulares que 

superexpressam proteínas recombinantes (GOMBERT; KILIKIAN, 1997; RINAS; HELLMUTH; 

SANDERS, 1995). 

2.4.1. Quantificação do produto protéico 

A quantificação das proteínas em bioprocessos geralmente ocorre por metodologias 

cromatográficas após as etapas de purificação do produto protéico. Existem dois processos 

importantes para a purificação e quantificação das proteínas recombinantes, o primeiro 
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passo consiste na centrifugação ou filtração do meio de cultivo, com o objetivo de separar as 

células de microrganismos do meio líquido. A segunda etapa corresponde a purificação do 

produto protéico, diversos procedimentos cromatográficos podem ser utilizados para esta 

etapa de purificação. Contudo, quando a proteína recombinante é sintetizada em forma de 

corpos de inclusão insolúveis, é necessário que seja realizada uma etapa de refolding para 

que as proteínas tornem-se solúveis e ativas novamente (GUPTA; SHUKLA, 2017). 

Os corpos de inclusão podem ser quantificados com a utilização do reagente Bradford. Os 

corpos de inclusão podem ser isolados por uma técnica de lise celular seguida de  

centrifugação e lavagem do pellet contendo a proteína em corpos de inclusão. Após a 

extração dos corpos de inclusão pode-se solubilizá-los em meio liquido utilizando fortes 

agentes desnaturantes e redutores. Após a solubilização dos corpos de inclusão, as amostras 

podem ser quantificadas com a utilização da técnica de Bradford seguida de uma 

confirmação por SDS-PAGE. (BUCHNER; PASTAN; BRINKMANN, 1992). Pode-se utilizar 

também quantificação dos corpos de inclusão por técnicas mais sofisticadas como citometria 

de fluxo (BERSUKER; BRANDEIS; KOPITO, 2016). 

2.4.2. Análises de velocidades especificas 

Segundo Schmidell et al. (2001) “O estudo cinético de um processo fermentativo consiste 

inicialmente na análise da evolução dos valores de concentração de um ou mais 

componentes do sistema de cultivo, em função do tempo de fermentação.”. Durante os 

bioprocessos realizados em biorreatores são realizadas análises cinéticas de três principais 

fatores: a biomassa (X), o produto (P) e o substrato (S). A análise cinética dessas variáveis 

mostra o perfil de crescimento da biomassa, o perfil de formação do produto e o perfil de 

consumo do substrato em função do tempo do bioprocesso.  

Além de se estudar os valores desses componentes em função do tempo é possível calcular a 

velocidade específica desses componentes. Denomina-se como µX, qP e qS as velocidades 

específicas de formação da biomassa, de formação do produto e de consumo de substrato, 

respectivamente. Sobre o produto protéico é possível calcular sua velocidade específica de 

formação durante o bioprocesso por intermédio da Equação 1. (SCHMIDELL et al., 2001 apud 

GADEN, 1955). Essa equação leva em consideração o aumento da biomassa durante o 

bioprocesso. 
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Equação 1: Velocidade específica de formação do produto (qp).  

𝑞𝑃 =  
1

𝑋
  

𝑑𝑃

𝑑𝑡
 

Nota: X e P correspondem à concentração de biomassa e produto (g/L), respectivamente, e t corresponde ao 
tempo. Entende-se por X a biomassa média calculada no intervalo correspondente a derivada do tempo 
(dt) em um determinado intervalo. A unidade de medida resultante do calculo de velocidade específica 
de formação do produto corresponde a unidade de tempo em horas (h-1) 

2.5. RT-qPCR 

 A RT-qPCR (reverse transcription quantitative polymerase chain reaction) é uma tecnologia 

amplamente utilizada nos estudos de biologia molecular e tornou-se o melhor método para 

a detecção e quantificação de RNA mensageiro (BUSTIN, 2000; BUSTIN et al., 2009). A 

técnica de RT-qPCR utiliza a mesma base de funcionamento da PCR convencional, contudo, a 

sua análise parte inicialmente de moléculas de RNA mensageiro (mRNA) da amostra de 

interesse. Desta forma, torna-se possível quantificar os níveis da expressão de um gene, ou 

mesmo detectar se um determinado gene de interesse é ou não é expresso em uma 

determinada amostra.  

A técnica de RT-qPCR converte o mRNA em moléculas de cDNA pela enzima transcriptase 

reversa, esta é uma etapa necessária uma vez que a reação da PCR utiliza a enzima DNA 

polimerase para a amplificação das moléculas. A metodologia empregada na reação da 

transcriptase reversa pode influenciar diretamente a eficiência da reação de RT-qPCR. A 

etapa de transcrição reversa ocorre utilizando oligonucleotídeos iniciadores randômicos ou 

específicos, sendo que a escolha de cada metodologia dependerá das condições 

experimentais. Geralmente utilizam-se oligonucleotídeos iniciadores randômicos em 

amostras cuja molécula de mRNA alvo encontra-se em baixo número de cópias, ao passo 

que o uso de primers específicos é utilizado quando a molécula de mRNA alvo apresenta-se 

em alto número de cópias (BUSTIN et al., 2005). Alguns trabalhos mostram que o uso de 

uma mistura de oligonucleotídeos iniciadores específicos em uma reação multiplex de 

transcriptase reversa pode proporcionar uma reação de RT-qPCR mais sensível e adequada, 

quando comparada a uma reação na qual foram usados oligonucleotídeos iniciadores 

randômicos para a detecção de pequenas quantidades de mRNA (LI et al., 2008; ZEKA et al., 

2016) 
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A análise realizada na metodologia do RT-qPCR consiste na detecção da fluorescência da 

amostra que apresenta interação com um fluoróforo. Existem duas estratégias principais 

para a ligação do fluoróforo na molécula DNA alvo. A primeira estratégia utiliza 

oligonucleotídeos contendo um fluoróforo e um quencher, o quencher inibe a transmissão 

do sinal de fluorescência funcionando como uma espécie de abafador, quando se encontra 

próximo do fluoróforo. Estes oligos ou sondas são altamente específicos à molécula alvo e 

pouca ou nenhuma especificidade a outras regiões, tornando esta estratégia altamente 

específica. A segunda estratégia consiste na utilização de uma ligação de alta afinidade ao 

sulco menor da fita dupla de DNA, neste caso, qualquer molécula de DNA dupla fita irá reagir 

com este fluoróforo e o sistema de detecção é considerado não específico (Figura 4) 

(PFAFFL, 2001). Para o sistema não específico pode-se realizar dois tipos diferentes de 

quantificação, a quantificação relativa e a quantificação absoluta. A quantificação relativa 

utiliza uma análise comparativa entre a fluorescência do gene alvo e a fluorescência de um 

gene endógeno. (LI et al., 2011; PFAFFL, 2001; VENDITTELLI et al., 2015). 

Figura 4: Representação esquemática da metodologia não específica utilizada no 
procedimento de qPCR. (Adaptado de Sakurai e Shibasaki, 2012) 

 

A escolha dos oligonucleotídeos iniciadores dos genes endógenos influencia diretamente a 

quantificação dos experimentos. É necessário que os oligonucleotídeos iniciadores sejam 

sequências de genes que possuam pouca alteração em seus níveis de expressão durante os 

experimentos, pois a quantificação exige uma associação entre os níveis de expressão do 

gene alvo e do gene de endógeno. Em Escherichia coli os dois genes mais comumente 
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usados em reações de RT-qPCR são o gene da subunidade ribossomal 16S (rrsA) e a 

subunidade beta do Integration host fator (ihfB), por apresentarem maior estabilidade na 

sua expressão (ZHOU et al., 2011). Diversos trabalhos mostram que os genes de referência 

possuem variação na sua expressão em diferentes condições, sendo assim, é importante que 

se-busque constantemente alternativas para a obtenção de novos controles, que 

apresentem a menor variação possível na reação de RT-qPCR (BHATIA et al., 1994; ZHOU et 

al., 2011).  

Para a quantificação absoluta da expressão gênica é necessário que se obtenha uma curva 

padrão que apresente alta especificidade, sensibilidade e reprodutibilidade (PFAFFL; 

HAGELEIT, 2001). A curva padrão pode ser realizada com DNA genômico, DNA plasmídeal, 

RNA e produtos de PCR e deve representar o mesmo padrão de amplificação das amostras, é 

importante que não existam componentes que possam inibir a eficiência da amplificação de 

qPCR. Neste caso a confiabilidade da reação de qPCR deve-se a curva padrão utilizada em 

cada experimento (PFAFFL, 2012).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

As etapas dos processos experimentais deste projeto estão resumidas no fluxograma 

apresentado na Figura 5.  

Figura 5: Fluxograma dos procedimentos experimentais realizados no projeto. 

 

Nota: (I) quantificação da expressão gênica de Amblyomin-X com a técnica de RT-qPCR. (II) Anaálise das 
amostras em gel de SDS-PAGE e quantificação da proteínas pela técnica de Bradford. Ao final da coleta 
de dados os valores de mRNA de Amblyomin-X (Número de cópias) com os valores da proteína (g/L) 
foram correlacionados 
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3.1. Microrganismo 

Todos os ensaios foram realizados com a bactéria gram-negativa Escherichia coli cepa 

BL21(DE3). Descritas nos trabalhos de Batista et al. (2008) e pelas patentes EP 1799707 A1 e 

EP 1799707 B1. 

3.2. Vetor 

O vetor de expressão com a sequência da proteína recombinante Amblyomin-X, presente no 

microrganismo Escherichia coli, é pertencente à série PJexpress 411 (Figura 6) e foi 

desenvolvido pela empresa ATUM (DNA2.0) (Newark, CA.,United States) O plasmídeo possui 

gene de resistência à canamicina, promotor para T7 RNA polimerase e origem de replicação 

de alta cópia Ori_pUC, mutada a partir de origem de replicação ColE1. O inserto corresponde 

a sequência do gene Amblyomin-X otimizado a partir de um gene de inibidor de protease do 

tipo Kunitz encontrado em carrapatos da espécie Amblyomma canjennense.  
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Figura 6: Representação do plasmídeo PJexpress 411 e do inserto. 

 

 

 

Nota: (A) Plasmídeo PJexpress411, possui 4278 pares de bases, gene de resistência a canamicina (KanR), 
origem de replicação de alta cópia Ori_pUC, modificada a partir de origem de replicação ColE1, região 
promotora para T7 RNA polimerase e gene lacl. (B) Destaque, em vermelho, da sequência de 
nucleotídeos correspondente a proteína recombinante Amblyomin-X. 

3.3. Banco de preservação de células 

A equipe do Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI) do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) preparou um banco de células para a linhagem 

recombinante do microrganismo Escherichia coli BL21(DE3) contendo o gene Amblyomin-X. 

Uma alíquota de 500 µL de uma cultura de células preservadas a -80°C foi transferida para 

A 

B 
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50 mL de meio de cultura LB e 50 µL de solução de antibiótico, em frasco Erlenmeyer de 250 

mL. A cultura de células foi incubada a 37°C e 200 rpm por 10 horas. Foi adicionado 500 µL 

desta nova cultura celular em 50 mL de meio de cultura LB e 50 µL de solução de antibiótico, 

em frasco Erlenmeyer de 250 mL e incubado nas mesmas condições descritas anteriormente. 

Passado o período de 10 horas de cultivo, 600 µL do cultivo celular foi aliquotado em 

microtubos de 1,5 mL, contendo 600 µL de solução de glicerol (40%). O banco de células foi 

preservado em temperatura de -80°C.  

3.4. Metodologias de cultivo celular 

Consta como metodologias de cultivo celular, a descrição das concentrações dos 

componentes utilizados nos meios de cultura, bem como uma descrição de como foram 

conduzidos os experimentos em frascos agitados e biorreatores. 

3.4.1. Antibiótico  

Utilizou-se a canamicina como antibiótico para a seleção dos clones bacterianos contendo o 

plasmídeo PJexpress411. A solução de canamicina utilizada nos ensaios foi preparada na 

concentração de 50 mg/mL, filtrada em membrana de 0,22 µm estéreis em cabine de fluxo 

laminar e armazenada em alíquotas de 1 mL em temperatura de -20°C. 

3.4.2. Indutor  

A indução das células microbianas, para a produção da molécula recombinante Amblyomin-

X, foi realizada com Isopropil β-D-1-tiogalactopiranosideo (IPTG). A solução de IPTG utilizada 

nos ensaios foi preparada na concentração de 1 M e filtrada em membrana de 0,22 µm 

estéril em cabine de fluxo laminar. O preparo desta solução foi realizado momentos antes da 

indução dos ensaios. 

3.4.3. Meio de cultura Luria-Bertani 

Foi utilizado o meio complexo Luria-Bertani (LB) para a reativação dos microrganismos. O 

meio LB possui em sua formulação: 10 g/L de Triptona, 5 g/L de Extrato de Levedura e 10 g/L 

de Cloreto de Sódio (NaCl). O meio de cultura foi devidamente esterilizado em autoclave a 

121 ºC, 1,1 atm por 20 minutos antes de sua utilização. 
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3.4.4. Solução de Micronutrientes 

A solução de micronutrientes está presente na composição do Meio Mineral e contém em 

sua fórmula: 27 g/L de Cloreto de Ferro (III) Monohidratado (FeCl3.H2O); 1,3 g/L de Cloreto 

de Zinco (ZnCl2); 2 g/L de Cloreto de Cobalto Hexahidratado (CoCl2.6H2O); 24 g/L de Cloreto 

de Cálcio dihidratado (CaCl2.2H2O); 1 g/L de Cloreto de Cobre (II) Dihidratado (CuCl2.2H2O); 

0,5 g/L de Ácido Bórico (H3BO3); 1,6 g/L de Sulfato de Alumínio Hidratado (Al2(SO4)3.16H2O); 

6,8 g/L de Sulfato de Manganês Hidratado (MnSO4.H2O); 2 g/L de Molibdato de Sódio 

Dihidratado (Na2MoO4.2H2O) e Ácido Clorídrico 37%. 

3.4.5. Meio Mineral  

O Meio Mineral é um meio de cultura complexo para Escherichia coli adaptado de KILIKIAN e 

GOMBERT (1997). A formulação e concentrações dos sais, extrato de levedura e solução de 

micronutrientes presentes no meio mineral está descrita a seguir: 5 g/L de Glicose; 13 g/L de 

Fosfato Monobásico de Potássio (KH2PO4); 10 g/L de Fosfato Dibássico de Potássio (K2HPO4); 

3 g/L de Fosfáto Dibásico de Amônio ((NH4)2HPO4); 4,6 g/L de Fosfáto Dibásico de Sódio 

Hidratado (NaH2PO4.H2O); 0,46 g/L de Sulfato de Magnésio Heptahidratado (MgSO4.7H2O); 1 

g/L de Extrato de Levedura e 3 mL de Solução de Micronutrientes (seção 3.4.4). A 

esterilização do meio de cultura ocorreu a 121 °C, 1,1 atm por 20 minutos antes de sua 

utilização. 

3.4.6. Cultivo em frascos agitados  

Para a etapa de reativação do microrganismo, foi adicionado 30 µL do banco de células em 

50 mL de meio de cultura LB contendo 0,05 mg/mL de canamicina (seção 3.4.3). A reativação 

ocorreu por um período de 15 horas sob agitação de 200 rpm em temperatura de 37 °C. 

Passada a etapa de reativação, 22,5 mL do cultivo foi adicionado em frasco Erlenmeyer de 

500 mL contendo 202,5 mL de meio e 0,05 mg/mL de canamicina. O volume total de 225 mL 

do inóculo foi distribuído igualmente em três frascos Erlenmeyers aletados de 250 mL. O 

volume final de meio de cultura em cada frasco corresponde a 30% do volume máximo (75 

mL).  
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Os ensaios em frascos agitados foram conduzidos em duas etapas. A primeira etapa consiste 

no crescimento da cultura de microrganismos a uma temperatura de 37°C a 200 rpm em 

agitador orbital (Tecnal LTDA. São Paulo. Brasil) e biomassa de aproximadamente 0,2 g/L, 

neste momento foi realizada a amostragem do ponto zero (t0) para quantificação da 

expressão gênica e da síntese proteica de Amblyomin-X, a amostragem do ponto t0 ocorre 

imediatamente antes do momento da indução. A segunda etapa tem início com a indução da 

expressão gênica de Ambyomin-X. A partir da retirada do ponto t0 a temperatura foi 

alterada para 30°C e adicionou-se a cada cultura de células IPTG para uma concentração final 

de 1mM. Após a indução da expressão gênica foram realizadas as amostragens dos pontos 

t1 (1 hora após a indução), t2 (2 horas após a indução), t3 (3 horas após a indução) e t4 (4 

horas após a indução) para quantificação da expressão gênica e proteica de Amblyomin-X. 

Cada frasco agitado corresponde a um grupo amostral, ao todo foram realizados três grupos 

amostrais (n=3) 

Durante a realização do experimento foram coletadas amostras para a verificação do 

crescimento celular por densitometria óptica em comprimento de onda (λ) de 600nm em 

espectofotômetro (Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan), para a quantificação da expressão gênica e 

da síntese proteica de Amblyomin-X e para a quantificação de acetatos formados durante o 

crescimento celular em condições de baixa oxigenação. Foi utilizada uma sonda de oxigênio 

(Mettler-Toledo International Inc. Columbus, Ohio, USA) para mensurar a porcentagem de 

oxigênio dissolvido no meio de cultura (pO2) durante os ensaios em frascos agitados. Um 

diagrama ilustrando as etapas descritas acima pode ser observado na Figura 7.  
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Figura 7: Diagrama representando as etapas dos experimentos em frascos agitados.  

 

Nota: 22,5 mL de um pré-inóculo de Escherichia coli BL21(DE3) cultivado por 15 horas é adicionado em 202,5 
mL de meio mineral contendo canamicina 50 µg/mL. O volume total de 225 mL do inóculo é distribuído 
e em três Erlenmeyers aletados de 250 mL até o volume de 75 mL. Amostras são retiradas para análise 
cinética da biomassa a cada 30 minutos, e da expressão gênica e síntese proteica de Amblyomin-X a 
cada 1 hora após o momento de indução. Foi verificada também a porcentagem de oxigênio dissolvido a 
cada 1 hora de ensaio. 

A porcentagem de oxigênio dissolvido (pO2) nos ensaios em frascos agitados foi obtida pela 

utilização de uma sonda de oxigênio acoplada a um suporte adequado para Erlenmeyers 

aletados de 250 mL (Figura 8). 

 Figura 8: Sistema para monitoramento do oxigênio dissolvido em frascos agitados. (Foto do 
próprio autor)  

 

Nota: Sistema utilizado para a aferição de pO2 durante o cultivo celular em frascos agitados, a sonda foi 
calibrada com água destilada e esterilizada a 120°C por 15 minutos. 
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3.4.7. Cultivo em biorreatores 

Os ensaios foram realizados em biorreator BIOSTAT® Cplus (Sartorius Group, Göttingen, 

Germany) com capacidade total de 15 litros e com volume de trabalho de 7 litros. O 

biorreator é equipado com agitação e aeração mecânicas e controles automáticos de 

temperatura e pH. Assim como nos ensaios em frascos agitados, os ensaios em biorreator 

apresentam duas fases. A primeira fase dedicada ao crescimento da cultura de 

microrganismos e a segunda fase dedicada à síntese da proteína recombinante Amblyomin-

X. Todos os ensaios em biorreator foram conduzidos em batelada alimentada. As variáveis 

aeração e agitação foram manipuladas ao longo da fase de alimentação para manter um 

perfil de oxigênio dissolvido próximo de 30%, o pH foi mantido em 7 com a adição 

automática de NH4OH. 

A condução do processo e o controle do biorreator foram realizados pela equipe do projeto 

principal, citado anteriormente, e o estudo e a determinação das condições do ensaio em 

biorreatores não faz parte desse trabalho, cujo foco foi a quantificação da expressão gênica 

referente a alguns ensaios delimitados pelo planejamento experimental.  

3.5. Amostragem  

Imediatamente após a coleta, as amostras utilizadas para o procedimento de RT-qPCR foram 

submetidas a centrifugação de 10.000 x g por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e 

o pellet de células homogeneizado em uma solução salina contendo  glicerol na 

concentração final de 20%, cuja finalidade é a preservação das células bacterianas em baixas 

temperaturas. Após a adição da solução salina-glicerol 20% as amostras foram 

imediatamente congeladas -80 °C.  

Para o procedimento de SDS-PAGE e quantificação pela metodologia de Bradford, coletou-se 

1 mL do meio de cultura em microtubo de 1,5 mL, que foi submetido a centrifugação de 

10.000 x g por 10 minutos e 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet de células 

armazenado a - 80 °C. 
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3.6. Metodologias para quantificação da expressão gênica 

Essa seção destina-se a descrever as etapas necessárias para a realização dos experimentos 

de quantificação utilizando a técnica de RT-qPCR. 

3.6.1. Extração de DNA Plasmideal 

A extração de DNA plasmideal ocorreu de acordo com o protocolo estabelecido pelo 

fabricante para utilização do produto PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (Thermo Fisher 

Scientific). Amostras provenientes de um cultivo de 16 horas, sob agitação de 200 rpm e 

temperatura de 37°C, da linhagem de Escherichia coli BL21(DE3) contendo o vetor de 

expressão PJexpress411, foram centrifugadas a 12.000 x g por 10 minutos a temperatura 

ambiente. O pellet de células foi homogeneizado em 250 µL do tampão (R3) contendo 

RNase. Foram adicionados 250 µL de tampão de lise (R7), as amostras foram 

homogeneizadas de forma branda e incubadas a temperatura ambiente por 5 minutos. Após 

a etapa de lise celular foram adicionados 350 µL do tampão de precipitação (N4) e as 

amostras foram agitadas até que o conteúdo tornara-se homogêneo, as amostras foram 

centrifugadas à 12.000 x g por 10 minutos. O sobrenadante resultante do passo anterior foi 

adicionado a uma coluna de centrifugação e centrifugado a 12.000 x g por 1 minuto. O 

liquido foi descartado, o material presente na coluna foi lavado com 700 µL do tampão de 

lavagem (W9) contendo etanol por uma centrifugação de 12.000 x g por 1 minuto. Após a 

lavagem a coluna foi novamente centrifugada a 12.000 x g por 1 minuto para que seja 

retirado todo o tampão de lavagem residual. Para a eluição do DNA plasmideal foi utilizado 

75 µL do tampão TE. Após a eluição as amostras foram armazenadas a -20°C. 

3.6.2. Análise de DNA por gel de agarose 

Para a visualização do DNA plasmideal foi utilizado gel de agarose 1,5%,  utilizou-se o 

reagente Sybr Safe (Thermo Fisher Scientific) para a visualização das moléculas de DNA. O 

gel de agarose foi visualizado por intermédio do sistema de visualização Gel doc™ EZ imager  

juntamente do software Image Lab (Bio-Rad Laboratories, Inc., California, USA). 
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3.6.3. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores  

Os conjuntos de oligonucleotídeos iniciadores utilizados na reação de qPCR foram obtidos 

com auxilio do software Primer Express v.3.1 (Thermo Fisher Scientific). Foi utilizada a 

sequência de nucleotídeos da proteína recombinante Amblyomin-X para os desenhos de 

pares de iniciadores específicos. Os parâmetros de busca do software Primer Express v.3.1 

foram ajustados para as seguintes condições: (i) temperaturas de anelamento (Tm) entre 

58°C e 62°C; (ii) número de bases inferior a 20 nucleotídeos; (iii) amplicons com tamanho 

entre 100 pb e 150 pb de acordo com as condições do software Primer Express v.3.1. Foram 

obtidos três pares de sequências de oligonucleotídos iniciadores capazes de reconhecer o 

gene Amblyomin-X (amb1, amb2 e amb3). Como controle da extração de RNAs totais foram 

testados os oligonucleotídeos iniciadores capazes de reconhecer a subunidade ribossomal 

16S (rrsA), a uroporfirina III C-metil transferase (cysG), o fator β de integração do hospedeiro 

(ihfB) e o transportador L-idonate/5-cetogluconate/gluconatogene (idnT). As sequências dos 

iniciadores rrsA, cysG, ihfB e ldnT foram obtidas a partir do trabalho de Zhou et al. (2011). 

Todos os oligonucleotídeos iniciadores 5` e 3` estão descritas na Tabela 1  e os amplicons 

resultantes estão descritos na Tabela 2. Foi utilizado, também, um par de oligonucleotídeos 

iniciadores que flanqueiam a região MCS (Multiple cloning site) onde se encontra o inserto 

referente ao gene recombinante Amblyomin-X. As sequências foram obtidas com a utilização 

do software primer-BLAST do NCBI (National Center for Biotechnology Information, 

Bethesda, USA). 
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Tabela 1: Sequências de oligonucleotídeos iniciadores utilizados na reação de qPCR. 

Nota: (amb1, amb2,amb3, rrsA, cysG, ihfB e idnT  são específicos para reconhecer os gene endógenos da 
subunidade ribossomal 16S, da uroporfirina III C-metiltransferase, fator β de integração do hospedeiro e 
do transportador L-idonate/5-cetogluconate/gluconato, respectivamente.  Os oligonucleotídeos 
iniciadores PJex são específicos para reconhecer os flancos da região em que se encontra o inserto no 
plasmídeo PJexpress411. 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo Oligonucleotídeo iniciador 5` Oligonucleotídeo iniciador 3` Alvo 

amb1 5´CAAGGGCTGTGGTGGTAATGA3’ 5´CAACTTCGGGCTTTCAAAATG3’ Amblyomin-X 

amb2 5´CTGCCAGCGTCTGTGTGAAG3’ 5´CATGATGTCGTTCAGGATCCAA3’ Amblyomin-X 

amb3 5´ATGGCAAACAGCAAAGCAGTCT3’ 5´ACGCGGTGCCATTGTAATACC3’ Amblyomin-X 

rrsA 5´CTCTTGCCATCGGATGTGCCCA3’ 5´CCAGTGTGGCTGGTCATCCTCTCA3’ Subunidade ribossomal 

16S 

cysG 5’TTGTCGGCGGTGGTGATGTC3’ 5’ATGCGGTGAACTGTGGAATAAACG3’ Uroporfirina III C-

metiltransferase 

ihfB 5’GCGGTTTCGGCAGTTTCT3’ 5’CGCAGTTCTTTACCAGGTTT3’ Fator β de integração do 

hospedeiro 

idnT 5’CTGTTTAGCGAAGAGGAGATGC3’ 5’ACAAACGGCGGCGATAGC3’ Transportador L-

idonate/5-

cetogluconate/gluconato 

PJex 5’TTGTCAGAATATTTAAGGGCG3’ 5’TGGTAGTGTGGGGACTC3’ Plasmídeo PJexpress411 
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Símbolo Amplicon Tamanho (pB) 

amb1 5’CAAGGGCTGTGGTGGTAATGACAATAACTTCGACCGTGTGGATGACTGCCAGCGTCTGTG

TGAAGAGCAGACCCATTTTCATTTTGAAAGCCCGAAGTTG3’ 

100 

amb2 5’CTGCCAGCGTCTGTGTGAAGAGCAGACCCATTTTCATTTTGAAAGCCCGAAGTTGATTAGC

TTCAAGGTCCAAGACTATTGGATCCTGAACGACATCATG3’ 

100 

amb3 5’ATGGCAAACAGCAAAGCAGTCTGCAACTTACCAAAACTCGCCGGCGACGAAACGTGCTCT

AACAAAACTGAGATCCGCTGGTATTACAATGGCACCGCGT3’ 

100 

rrsA 5’CTCTTGCCATCGGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTAGTAGGTGGGGTAACGGCTCACCTA

GGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGG3’ 

105 

cysG 5’TTGTCGGCGGTGGTGATGTCGCGGAACGCAAAGCAAGGTTGCTGTTAGACGCAGGCGCTC

GCTTAACGGTGAATGCATTAGCGTTTATTCCACAGTTCACCGCAT3’ 

105 

ihfB 5’GCGGTTTCGGCAGTTTCTCTTTGCACTACCGCGCACCACGTACCGGACGTAATCCGAAGAC

TGGCGATAAAGTAGAACTGGAAGGAAAATACGTTCCTCACTTTAAACCTGGTAAAGAACTGC

G3’ 

124 

idnT 5’CTGTTTAGCGAAGAGGAGATGCCCTCCTTCTGGAACAGTATTTTCGCTGCCGTGATCCCGG

TCATCCTGATGGCTATCGCCGCCGTTTGT3’ 

90 

Tabela 2: Sequências dos amplicons gerados a partir da qPCR de cada par de 
oligonucleotídeos iniciadores para a sequência do gene recombinante 
Amblyomin-X (amb1, amb2 e amb3) e para as sequências dos genes endógenos 
(rrsA, cysG, ihfB e idnT). 

Nota: A tabela mostra os amplicons de cada par de oligonucleotídeos iniciadores para a sequência do gene 
recombinante Amblyomin-X (amb1, amb2 e amb3) e para as sequências dos genes endógenos (rrsA, 
cysG, ihfB e idnT). 

3.6.4. Extração de RNAs totais 

A extração de RNAs totais ocorreu com base no protocolo estabelecido pelo fabricante para 

utilização do kit  PureLink® RNA Mini Kit (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, USA), com 

modificações. As amostras previamente preservadas (seção 3.5) foram centrifugadas a 

10.000 x g por 10 minutos e o sobrenadante foi descartado. Foi adicionado 100 µL de 

solução de lisozima (10 mM Tris-HCl RNase-free (pH 8.0); 0,1 mM EDTA RNase-free; 1 mg 

lisozima) à cada pellet de células. Após a homogeneização da solução de lisozima foi 
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adicionado 0,5 µL de SDS 10% RNase-free e as amostras foram incubadas por 5 minutos a 

temperatura ambiente. Passados 5 minutos foi adicionado 350 µL da solução de lise, 

presente no regente PureLink® RNA Mini Kit, contendo 1% 2-mercaptoetanol. 

Após a lise celular ocorreu a etapa de ligação, lavagem e eluição. Foi adicionado 250 µL de 

etanol 100% nuclease-free à cada amostra de células homogeneizadas. Misturou-se 

vigorosamente a amostra até que o precipitado, resultante da adição de etanol, fosse 

dissipado. Todo o conteúdo de cada amostra foi transferido para um cartucho de 

centrifugação junto de um tubo coletor. As amostras foram centrifugadas a 12.000 x g por 

15 segundos a temperatura ambiente, o liquido filtrado foi descartado e o cartucho de 

centrifugação foi inserido novamente no mesmo tubo coletor. A etapa de lavagem sucedeu 

com a adição de 700 µL do tampão de lavagem I, presente no reagente PureLink® RNA Mini 

Kit, as amostras foram centrifugadas a 12.000 x g por 15 segundos a temperatura ambiente, 

o liquido filtrado foi descartado e o cartucho de centrifugação foi inserido em um novo tubo 

coletor. Foi adicionado 500 µL de tampão de lavagem II, presente no reagente PureLink® 

RNA Mini Kit, o liquido filtrado foi descartado e o cartucho de centrifugação foi inserido no 

mesmo tubo coletor. A segunda etapa de lavagem foi repetida por mais uma vez. Após a 

última lavagem as amostras foram submetidas à centrifugação de 12.000 x g por 1 minuto.  

A etapa de eluição ocorreu com a substituição do tubo coletor por um micro tubo nuclease-

free de 1,5 mL. Adicionámos 30 µL de água ultra pura à membrana filtrante e incubamos por 

1 minuto a temperatura ambiente. Após a incubação as amostras foram submetidas a uma 

centrifugação de 12.000 x g por 2 minutos. O material eluído contem o RNA parcialmente 

purificado.  

3.6.5. Reação enzimática com DNaseI 

A reação enzimática com DNaseI RNase-free (Thermo Fisher Scientific) teve por finalidade a 

remoção das moléculas de DNA genômico e plasmideal presentes nas amostras de RNA. Ao 

final da etapa de eluição, referido no protocolo de purificação de RNAs totais (seção 3.6.4), 

todas as amostras foram submetidas a um tratamento com DNaseI RNase-free. Foi 

adicionado a cada amostra 2 µL de DNaseI RNase-free contendo 2U capazes de hidrolisar até 

10 µg de DNA, e 3 µL do DNaseI Buffer 10x. A reação enzimática ocorreu à temperatura de 
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37ºC por um período de 20 minutos em bloco aquecido. Terminada a reação, as amostras 

foram rapidamente resfriadas em gelo (4 °C). 

3.6.6. Quantificação de RNAs totais 

Após a reação com DNaseI descrita na seção 3.6.5. as amostras foram quantificadas com a 

utilização do Fluorômetro Qubit® 3.0 (Thermo Fisher Scientific). Utilizamos o reagente Qubit® 

RNA HS Assay Kit para quantificação de pequenas concentrações de RNA (250 pg/ µL à 100 

ng/µL).  

3.6.7. Reação enzimática com transcriptase reversa 

A reação da transcriptase reversa está padronizada de acordo com o protocolo estabelecido 

para a enzima SuperScripIII® First-Strand Synthesis SuperMix para qRT-PCR (Thermo Fisher 

Scientific). Utilizando um microtubo de 0,2 mL, adicionamos 1 ng de RNA total, 2 µL do 

reagente RT enzime mix e 10 µL do reagente  2x RT reaction mix contendo Hexomeros 

randômicos, MgCl2 e dNTPs. A reação foi ajustada com água DEPC para 20 µL de volume 

final. A reação da trascriptase reversa ocorreu nas seguintes etapas: (i) incubação das 

amostras a 25 °C por 10 minutos, (ii) incubação das amostras a 50 °C por 30 minutos e (iii) 

incubação das amostras a 85 °C por 5 minutos. Após a ultima etapa da reação enzimática as 

amostras foram resfriadas a 4°C. Foi adicionado a cada amostra 1 µL (2U) de RNase H, as 

amostras foram incubadas por 30 minutos a 37°C. Terminada a reação com RNase H as 

amostras foram preservadas a -20°C. 

3.6.8. Parâmetros da qPCR 

A reação de qPCR (Quantitative Polimerase Chain Reaction) foi realizada no termociclador 

Step One Plus (Thermo Fisher Scientific) com placas ópticas de 96 poços e 0,1 mL, utilizando 

o sistema Power SYBR Green (Thermo Fisher Scientific) com quantificação absoluta do 

número de cópias de moléculas de DNA. A reação da PCR foi padronizada para ativação da 

DNA polimerase à 95 °C por 15 minutos seguida de 35 ciclos de reação, com temperatura de 

desnaturação das fitas de DNA de 95 °C por 15 segundos, seguida da temperatura de ligação 

dos oligonucleotídeos iniciadores e extensão da fita de DNA padronizada à 60 °C por 30 

segundos. Os oligonucleotídeos iniciadores foram adicionados para uma concentração final 

de 200 nM. As amostras contendo 1 ng de cDNA (seção 3.6.7) foram diluídas em água 
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nuclease-free na proporção 1:1000, foi adicionado 1 µL de amostra diluída por reação de 

qPCR.  

3.6.9. Curva padrão para qPCR 

A curva padrão utilizada para a quantificação absoluta dos amplicons na qPCR foi construída 

a partir de moléculas do plasmídeo PJexpress411 (seção 3.2). A partir da massa do 

plasmídeo PJexpress411 calculada pela Equação 2 foi obtido uma solução com número de 

cópias igual a 3.000.000 moléculas de DNA plasmideal.  

Equação 2: Cálculo da massa do plasmídeo. Onde (m) corresponde a massa do plasmídeo, 
(n) corresponde ao tamanho do plasmídeo em pb e e-21 corresponde a 
potência 10-21. O valor 1,096e-21 refere-se a massa aproximada para cada par 
de base. 

𝑚 = (𝑛)(1,096𝑒 − 21) 

 

A partir de uma diluição seriada da solução com 3.000.000 cópias foram obtidos outros 

quatro pontos contendo 300.000 cópias, 30.000 cópias, 3.000 cópias e 300 cópias de DNA 

plasmideal. As alíquotas destas soluções foram armazenadas a -20°C. Os cálculos para a 

construção da curva padrão foram obtidos por protocolos da empresa Thermo Fisher 

Scientific. Foram consideradas validas as reações cuja curva padrão apresentou R2 ≥ 0,95 e 

eficiência de reação ≥ 0,90 e ≤1,10. Foram desconsideradas amplificações com Cq acima de 

30 ciclos de reação. Entende-se por Cq o ciclo de amplificação da reação de qPCR que cruza 

o limiar “Treshold” do valor normalizado de fluorescência (ΔRn) obtido pelo equipamento. 

3.7. Metodologias para quantificação da proteína 

Essa seção contem os procedimentos adotados para a extração de Amblyomin-X em forma 

de corpos de inclusão, bem como sua quantificação e verificação por SDS-PAGE. 

3.7.1. Extração de corpos de inclusão 

Para a extração dos corpos de inclusão insolúveis foi utilizada a metodologia do reagente 

BugBuster® Protein Extration (Merck Group, Darmstaldt, Alemanha), com modificações. A 

cada amostra, preservada  como descrito na seção 3.5, foram adicionados 294 µL do 
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reagente BugBuster®, 3 µL de uma solução contendo Lisozima 0,6 mg/mL e DNase 4 mg/mL 

e 3 µL de uma solução de Fluoreto de Fenilmetilsulfonil (PMSF) 100 mg/mL. As amostras 

foram incubadas a temperatura de 25°C por 20 minutos, seguidas de uma centrifugação a 

16.000 x g por 20 minutos a temperatura de 4°C. O debris celular contendo as proteínas 

insolúveis e os corpos de inclusão da proteína Amblyomin-X foi homogeneizado em 150 µL 

do reagente BugBuster®, após a homogeneização, foi adicionado 150 µL do reagente 

BugBuster® diluído e água ultra pura na proporção de 1:10. As amostras foram agitadas por 

1 minuto até que a solução tivesse aspecto homogêneo. As amostras foram centrifugadas a 

5.000 x g por 15 minutos e 4°C. Após a centrifugação os corpos de inclusão foram 

homogeneizados em 150 µL de BugBuster® 1:10 seguido de centrifugação a 5.000 x g por 15 

minutos e 4°C. A etapa de lavagem com  150 µL de BugBuster® 1:10 em velocidade de 5.000 

x g foi repetida três vezes. 

Após a lavagem do corpo de inclusão o sobrenadante foi descartado e as amostras foram 

ressuspendidas em 1 mL de solução de ácido deoxicólico 1 mg/mL, TrisHCl 50 mM , ácido 

etilenodiaminotetracético sal dissódico dihidratado 1 mM (EDTA Na2) (pH 8,5), em seguida 

as amostras foram centrifugadas a 5.000 x g por 15 minutos e 4°C. O sobrenadante foi 

descartado e as proteínas insolúveis foram lavadas com 1 mL de solução tampão 1 (Tris HCl 

50 mM ;EDTA Na2 1 mM ;pH 8,5) e centrifugado a 5.000 x g por 15 minutos e 4°C. A etapa de 

lavagem com solução tampão 1 foi repetida por três vezes. Após a ultima etapa de 

centrifugação os corpos de inclusão foram homogeneizados em 300 µL de uma solução 

tampão 2 (ureia 7 M, Tris HCl 20 mM, EDTA Na2 2 mM, ditiotreitol 5 mM e manitol 50 mM) 

diluída na proporção 1:3 em solução tampão 1. As amostras foram armazenadas a 4°C. 

3.7.2. SDS-PAGE 

O protocolo de SDS-PAGE foi especificado de acordo com os reagentes TGX Stain Free™ 

FastCast™ Acrylamide kit 12% (Bio-Rad Laboratories, Inc). Foram adicionados para cada gel 

de poliacrilamida 12%, 3 mL da solução A Resolver, 3 mL da solução B Resolver, 3 µL de 

tetrametiletilenodiamina (TEMED) e 30 µL de persulfato de amônio (APS) 10% para o gel de 

resolução. Para o gel de empilhamento foram utilizados 1 mL da solução A Stacker, 1 mL da 

solução B Stacker, 2 µL de TEMED e 10 µL de APS 10%.  
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Um volume de 2 µL de amostras, contendo as proteínas insolúveis previamente preparadas 

como descrito na seção 3.7.1, foram diluídas em 4 µL de solução Laemmli 4x (Bio-Rad 

Laboratories, Inc) contendo 10% de 2-mercaptoetanol (BME), como agente redutor para 

romper pontes de hidrogênio. As amostras foram aquecidas em bloco aquecido a 95°C por 3 

minutos e em seguida resfriadas em gelo.  

Foi utilizado o sistema mini-PROTEAN® Tetra system para montagem de géis juntamente da 

fonte de energia PowerPac™ HC (Bio-Rad Laboratories, Inc). O procedimento de eletroforese 

ocorreu com a voltagem de 80 V durante a passagem das proteínas pelo gel de 

empilhamento, e a 200 V durante a passagem das proteínas pelo gel de resolução. 

Terminada a corrida, o gel foi analisado utilizando o sistema de visualização Gel doc™ EZ 

imager  juntamente do software Image Lab (Bio-Rad Laboratories, Inc). 

3.7.3. Quantificação dos corpos de inclusão 

A quantificação dos corpos de inclusão, isolados de acordo com a seção 3.7.1, foi realizada 

com a utilização do reagente Bradford (Merck Group).  Foram adicionados 30 µL de amostra 

e 1 mL do reagente Bradford em cubetas de caminho estreito. A quantificação das proteínas 

ocorreu em espectofotômetro (Hitachi Ltd.) com comprimento de onda de 595 nm, de 

acordo com a referência do fabricante.   

A curva padrão foi realizada com utilização de albumina bovina. Foram realizados cinco 

pontos com as seguintes concentrações de albumina: 0,0994 g/L, 0,3947 g/L, 0,69 g/L, 0,98 

g/L e 1,38 g/L. foram consideradas validas as quantificações cuja curva apresentou R2 ≥ 0,95.  

3.8. Metodologias estatísticas 

Essa seção destina-se a explicar relação entre a biomassa (X) e a densidade óptica  (DO600nm), 

as condições propostas pelo planejamento experimental e o calculo estatístico utilizado para 

a interpretação dos resultados obtidos. 

3.8.1. Determinação da biomassa (X) 

A determinação da biomassa (X) foi obtida de forma indireta. Partindo-se de uma relação 

entre densidade óptica (DO600nm) e biomassa (X)  (g/L) obtida por análise da massa seca. A 

relação foi obtida a partir de estudos cinéticos de crescimento celular em oito diferentes 
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ensaios realizados em biorreator, utilizando Escherichia coli BL21(DE3) contendo o 

plasmídeo PJexpress411 (Figura 9). A relação entre X (g/L) e DO600nm (nm) foi estabelecida 

pela Equação 3. 

Figura 9: Relação entre a biomassa (X) e a densidade óptica (DO600nm) de Escherichia coli 
referente a seis ensaios em biorreatores

 

Nota: A regressão linear das médias dos valores de massa seca e densidade óptica mostrou valor de R2 = 
0,9812.  

Equação 3: Equação para determinação da biomassa (X) a partir da densidade óptica (DO), 
obtida a partir da regressão linear representada na Figura 9. 

𝑋 = 0,3833DO 

3.8.2. Planejamento experimental 

O planejamento experimental foi desenvolvido pela equipe principal do projeto geral, e  

buscou verificar três variáveis distintas e suas influências na síntese proteica de Amblyomin-

X, estas variáveis são: (i) concentração de biomassa (X) no momento da indução; (ii) 

concentração do indutor IPTG e (iii) temperatura na fase de produção de Amblyomin-X. 

Foram definidos como pontos máximos e mínimos do planejamento experimental, 

respectivamente: 48 g/L e 12 g/L para a variável biomassa no momento da indução;  2 mM e 

0,1 mM para a variável concentração do indutor IPTG e 38°C e 12°C para a variável 

temperatura na fase de produção de Amblyomin-X. A partir dos intervalos supracitados 
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foram obtidos, com auxilio do software Statistica, 17 condições de ensaio em que estas 

variáveis são sobrepostas a fim de se identificar uma condição ótima de ensaio (Tabela 3).  

Tabela 3: Planejamento experimental dos ensaios em biorreatores mecanicamente agitados. 

Nota: As condições determinadas nos pontos centrais do planejamento experimental foram utilizadas com as 
principais condições para a determinação da correlação entre a expressão gênica e a síntese protéica de 
Amblyomin-X, tanto para os experimentos realizados em frascos agitados como os experimentos 
realizados a partir de amostras dos biorreatores. Destaca-se em vermelho as condições estudadas nesse 
projeto. Os biorreatores 15, 16 e 17 correspondem a condição central do planejamento experimental. 

 

3.8.3. Correlação de Pearson 

Para verificar a existência de uma correlação entre os valores referentes aos níveis de mRNA 

e da proteína Amblyomin-X foi utilizado a metodologia de correlação de Pearson. Os cálculos 

foram realizados com a utilização do Software Excel. Utilizou-se intervalo de confiança de 

95% para a análise da correlação. A significância da correlação será dada pelo teste de 

hipótese que apresentar valor P<0,05. Foram verificadas as correlações para cada triplicata 

das amostras referentes aos momentos após a indução com IPTG (t1, t2, t3 e t4). 

 

 Variáveis 

Biomassa (X) no momento 
da indução (g/L) 

Concentração do indutor 
IPTG (mM) 

Temperatura na fase de 
produção de Amblyomin-X (°C) 

B
io

rr
ea

to
re

s 

1 19,3 0,490 28,4 

2 19,3 1,610 28,4 

3 40,7 0,490 28,4 

4 40,7 1,610 28,4 

5 19,3 0,490 35,6 

6 19,3 1,610 35,6 

7 40,7 0,490 35,6 

8 40,7 1,610 35,6 

9 30 1,05 26 

10 30 1,050 38 

11 12 1,050 32 

12 48 1,05 32 

13 30 0,100 32 

14 30 2,000 32 

15 30 1,05 32 

16 30 1,05 32 

17 30 1,05 32 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Inicialmente teve-se por objetivo confirmar a integridade do plasmídeo PJexpress411 e do 

gene otimizado Amblyomin-X nas células de Escherichia coli  linhagem BL21(DE3) dos bancos 

de células do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Inicialmente foi realizada uma 

extração de DNA plasmideal, de acordo com o descrito na seção 3.6.1, a fim de verificar a 

integridade do plasmídeo PJexpress411 (Figura 10). 

Figura 10: Gel de agarose 1,5% realizado para visualizar o plasmídeo PJExpress411.  

Nota: (1) Padrão de massa molecular 1 Kb. (2) plasmídeo PJexpress411 após reação com enzima de restrição 
XbaI, a reação de restrição evidencia o tamanho real do plasmídeo (4.278 pb) . (3) Plasmídeo 
PJexpress411 sem reação com enzimas de restrição, evidenciando os diferentes níveis de enovelamento 
da molécula de DNA plasmideal. 

O resultado obtido da extração plasmideal, visualizado em gel de agarose 1,5%, confirma o 

tamanho do plasmídeo PJexpress411 com 4.278 pares de bases nos clones de Escherichia 

coli linhagem BL21(DE3) preservados no banco de células do IPT. Estudos de estabilidade 

plasmideal, realizados a longo dos ensaios pela equipe do projeto, demostraram a 

estabilidade do plasmídeo PJexpress411 em ensaios realizados em biorreatores (Figura 11). 

Os cultivos realizados em biorreator apresentaram estabilidade plasmideal com cerca de 

70%, após 20 horas de ensaio. Os testes de estabilidade plasmideal foram realizados a partir 

de amostras provenientes do cultivo em biorreator em intervalos de 2 horas, durante as 20 

horas de ensaio. A estabilidade plasmideal foi definida como a razão entre as unidades 

formadoras de colônia (UFC) presentes nas placas com antibiótico e as UFC presentes nas 

placas sem antibiótico.  O resultado mostra uma estabilidade para o plasmídeo PJexpress411 

de acima de 80% nas primeiras 8 horas de ensaio, e entre 80% e 60% de 8 horas a 20 horas 

de ensaio em biorreator mecanicamente agitado contendo 0,005 g/L de canamicina. 
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Figura 11: Gráfico de estabilidade plasmideal realizado a partir da média de resultados 
obtidos em três diferentes ensaios em biorreator.  

 

Após verificar a integridade do plasmídeo na linhagem de Escherichia coli BL21(DE3), 

realizamos outros testes a fim de verificar a presença do inserto do gene Amblyomin-X nos 

plasmídeos PJexpress411. Foi realizada uma PCR contendo os oligonucleotídeos iniciadores 

5’ e 3’ PJex descritos na Tabela 1, aproximadamente 1 µg de plasmídeos PJexpress411 e a 

enzima Taq Polimerase KAPAG2 Fast Hot Start (Kapa Biosystems, Inc., Wilmington, USA). O 

produto do PCR foi purificado (Figura 12) e sequenciado. 

Figura 12: Purificação de produto de PCR da região plasmideal contendo o inserto do gene 
Amblyomin-X.  

 

Nota: (A) Marcador molecular Low DNA Mass Ladder . (B) produto de PCR purificado, corresponde ao 
fragmento do plasmídeo PJexpress411 contendo o inserto do gene Amblyomin-X com aproximadamente 
1000 pb. O produto de PCR possui aproximadamente 200 ng e 1000 pb. 

O sequenciamento do produto de PCR foi realizado pelo Centro de Estudos do Genoma 

Humano e células-tronco (CEGH-CEL) da Universidade de São Paulo. Foram enviados para o 

sequenciamento duas amostras, ambas contendo o produto de PCR. Em uma amostra foi 

adicionado o oligonucleotídeo iniciador PJex 5’ e outra o oligonucleotídeo iniciador 3’. O 



54 
 

 
 

resultado dos sequenciamentos confirmaram a presença do inserto, referente ao gene 

otimizado Amblyomin-X, no plasmídeo PJexpress411. A sequência do produto de PCR 

purificado está descrito na Figura 13. Após a confirmação foi iniciada a padronização do RT-

qPCR. 

Figura 13: Sequenciamento do produto de PCR dos plasmídeos PJexpress411 utilizando os 
oligonucleotídeos iniciadores PJex 5’ e 3’.  

 

Nota: A região destacada corresponde a sequência do gene Amblyomin-X. 

4.1. Padronização da RT-qPCR 

Para a padronização da reação de RT-qPCR, foram escolhidos três pares de oligonucleotídeos 

iniciadores para o gene da proteína recombinante Amblyomin-X, denominados de amb1, 

amb2 e amb3. Quatro pares de nucleotídeos iniciadores capazes de reconhecer genes 

endógenos do metabolismo de Escherichia coli, denominados de rrsA, ihfB, idnT e cysG. As 

sequências dos oligonucleotídeos iniciadores e de seus amplicons então descritos na seção 

3.6.3.  

Os experimentos utilizando a metodologia da RT-qPCR foram inicialmente planejados para 

uma quantificação relativa da expressão gênica de Amblyomin-X. Por esse motivo foram 

selecionados quatro genes endógenos de Escherichia coli que apresentassem a menor 

variação possível de expressão gênica e que pudessem ser utilizados como referência na 

quantificação relativa de Amblyomin-X. De acordo com os trabalhos de  Zhou et al. (2011), os 

genes idnT e cysG são evidenciados como novos candidatos a genes de referência frente a 

dois genes mais utilizados na literatura (rrsA e ihfB). Seus dados mostram que os genes idnT 
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e cysG apresentam uma menor variação na expressão gênica em bioprocessos que utilizam a 

linhagem de Escherichia coli BL21(DE3), quando comparados ao gene da subunidade 

ribossomal 16S (rrsA).  

Apesar dos esforços empreendidos na busca de genes de referência para a quantificação 

relativa, constatou-se que seria mais adequado utilizar a quantificação absoluta. A 

quantificação relativa não permite uma análise precisa sobre a expressão gênica, uma vez 

que os valores obtidos serão sempre relativos a expressão do gene de referência utilizado. 

Devido ao objetivo do projeto em obter uma correlação entre a expressão gênica e a síntese 

proteica de Amblyomin-X, ficou determinada a mudança de uma quantificação relativa para 

uma quantificação absoluta da expressão gênica de Amblyomin-X. Para a quantificação 

absoluta foi utilizada uma curva padrão de plasmídeos PJexpress411 (seção 3.6.9). Optou-se 

por utilizar os genes de referência rrsA e cysG apenas como controles internos da reação e 

não mais como genes de referência. 

Os plasmídeos foram extraídos de acordo com o protocolo descrito na seção (3.6.1) e a 

curva padrão foi construída de acordo com a metodologia descrita na seção 3.6.9. Os testes 

da curva padrão utilizada nos ensaios de RT-qPCR podem ser visualizados na Figura 14. 
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Figura 14: Resultados da padronização da curva padrão utilizada no procedimento de qPCR. 
gráfico B. A curva padrão apresentou R2=0,999 e eficiência de 104,8%.

 

Nota: (A) Gráfico de amplificação da curva padrão utilizada nos experimentos de qPCR, as curvas A, B, C, D e E 
correspondem respectivamente a amplificação dos pontos 3.000.000, 300.000, 30.000, 3.000 e 300 
cópias de DNA. (B) Gráfico de CT por quantidade de DNA. O valor do ciclo que cruza a linha referente ao 
ΔRn de 0,350515 em A, corresponde ao valor CT da figura B. 

Após confirmada a qualidade da curva de DNA plasmideal com o par de oligonucleotídeos 

iniciadores amb1, foram realizadas reações de qPCR com a mesma curva padrão utilizando 

os iniciadores amb2 e amb3. O resultado das curvas utilizando os três pares de iniciadores 

pode ser analisado na Tabela 4.  

 

A

B
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Oligonucleotídeos 

Iniciadores 

Limiar do ciclo de 

amplificação (ΔRn) 

R2 Eficiência (%) 

amb1 0,3505  0,999 104,8 

amb2 2,2674 0,998 92,5 

amb3 3,996 0,999 100,9 

Tabela 4: Comparação entre os melhores valores obtidos de coeficientes de determinação 
(R2) e eficiência de reação para a curva padrão utilizada na reação de qPCR. 

Nota: Foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores amb1, amb2 e amb3, específicos para reconhecer a 
sequência do gene Amblyomin-X. O limiar do ciclo de amplificação corresponde ao valor de ΔRn em que 
pode-se obter os melhores valores de R2 e eficiência da reação. 

O resultado da amplificação da curva padrão de DNA plasmideal apresentou resultados 

semelhantes entre as diferentes sequências de oligonucleotídeos iniciadores, todos 

apresentaram coeficiente de determinação (R2) superior a 0,95 e eficiência de reação entre 

90% e 110%. Os oligonucleotídeos iniciadores amb3 apresentaram os melhores valores de R2 

e eficiência, contudo em todos os testes com esse par de oligonucleotídeo iniciador foram 

verificadas amplificações não específicas em amostras do controle negativo anteriores ao 

30º ciclo de amplificação. Os oligonucleotídeos iniciadores amb1 e amb2 não apresentaram 

amplificações não específicas anteriores ao 30º ciclo de amplificação, nota-se também que 

amb1 apresentou R2 e eficiência de reação mais adequadas aos parâmetros propostos 

(seção 3.6.9) do que o oligonucleotídeo iniciador amb2. A partir dos resultados obtidos ficou 

determinada a utilização do oligonucleotídeo iniciador amb1 nas reações de qPCR. 

Após a escolha dos oligonucleotídeos utilizados nas reações de qPCR foram determinadas 

duas outras variáveis: (I) concentração mais adequada da amostra para a reação de qPCR e 

(II) titulação dos oligonucleotídeos iniciadores 5’ e 3’ (amb1). Para determinar a 

concentração mais adequada de amostra utilizada nas reações, foi realizada uma diluição 

seriada a partir de uma amostra contendo 10 ng/µL de cDNA, obtido do último ponto 

amostral de um cultivo de Escherichia coli BL21(DE3) em frascos agitados, induzido com IPTG 

1mM e realizado de acordo com a descrição da seção 3.4.6. A partir da diluição seriada 

forma obtidas amostras com concentrações de cDNA próximas a 10 ng/µL, 1 ng/µL, 0,1 
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ng/µL, 0,01 ng/µL e 0,001 ng/µL. Foi realizado um qPCR com as cinco amostras para 

determinar a melhor concentração para os experimentos de qPCR (Figura 15). A partir dos 

resultados obtidos ficou constatado que a concentração de amostra mais adequada para as 

reações de qPCR corresponde a 0,001 ng/µL. Essa concentração de cDNA foi escolhida pois 

sua amplificação começa a ser detectada a partir do ciclo 18, esse valor corresponde ao 

ponto médio da curva padrão, referente a 3.000 cópias de DNA ( curva C da Figura 14.A).  

Figura 15: Gráfico da amplificação referente a padronização da concentração das amostras 
utilizadas no procedimento de qPCR.  

 

Nota: As curvas de amplificação A, B, C, D e E correspondem, respectivamente, as amostras contendo 10 ng/µL 
de cDNA, 1 ng/µL de cDNA, 0,1 ng/µL de cDNA, 0,01 ng/µL de cDNA e 0,001 ng/µL. 

Para a titulação dos oligonucleotídeos iniciadores amb1-5’ e amb1-3’ foi desenhada uma 

matriz, em que foram realizadas reações com diferentes concentrações dos 

oligonucleotídeos iniciadores (Tabela 5). A melhor condição de reação foi determinada como 

a que apresentou o menor valor de Cq e o maior valor de ΔRn. A titulação foi realizada 

testando três diferentes concentrações dos oligonucleotídeos iniciadores, sendo elas, 200 

nM, 100 nM e 50 nM. 
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Tabela 5: Matriz para reações de titulação dos oligonucleotídeos iniciadores amb1-5’ e 
amb1-3’.  

Nota: Foram utilizadas três concentrações diferentes (200nM, 100nM e 50nm). A titulação dos 
oligonucleotídeos iniciadores foi realizada em triplicata (n=3), o resultado de Cq para cada reação 
corresponde à média dos valores do grupo amostral para um limiar de ΔRn = 1,1354. 

O resultado da titulação dos oligonucleotídeos iniciadores mostrou que a condição mais 

adequada para as reações de qPCR, corresponde a concentração de 200 nM para ambos os 

oligonucleotídeos iniciadores ( amostra 200/200). O maior valor de ΔRn pôde ser analisado 

de forma visual, por intermédio do gráfico de amplificação. Pode-se visualizar as linhas 

referentes as curvas de amplificação da amostra 200/200 possuindo valor de ΔRn superior a 

10. Sendo assim ficou definido que a concentração de oligonucleotídeos iniciadores mais 

adequada corresponde a de 200 nM para amb1-5’ e 200 nM para amb1-3’. 

Figura 16: Gráfico da amplificação da titulação dos oligonucleotídeos iniciadores. A análise 
dos dados mostra a curva da amostra 200/200 como a que apresentou maior 
ΔRn, as curvas foram analisadas próximo ao ciclo 30. 

 

 Oligonucleotídeo Iniciador amb1- 3’ (nM) 
O

lig
o

n
u

cl
eo

tí
d

eo
 In

ic
ia

d
o

r 

am
b

1
-5

’ (
n

M
) 

 200 100 50 

200 200/200 
Cq = 20,672 

200/100 
Cq = 20,872 

200/50 
Cq = 24,260 

100 100/200 
Cq = 20,886 

100/100 
Cq = 20,959 

100/50 
Cq = 23,969 

50 50/200 
Cq = 20,795 

50/100 
Cq = 21,099 

50/50 
Cq = 22,884 

 

 

 



60 
 

 
 

Os dados obtido pela quantificação da qPCR são referentes a uma normalização das 

amostras para 20 ng de mRNA, juntamente de uma diluição da ordem de 1000 vezes. Para se 

obter os valores referentes a quantidade de mRNA presente em 1 mL de meio de cultivo 

seguiu-se os cálculos apresentados na Equação 4. 

Equação 4: Equação para obtenção da quantidade de mRNA de Amblyomin-X em 1mL de 
meio de cultivo. 

𝑐ó𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑅𝑁𝐴 𝑒𝑚 1𝑚𝐿 =
𝑐ó𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑅𝑁𝐴 .  𝑅𝑁𝐴𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 . 1000

20
 

Nota: Entende-se como cópias de mRNA o valor obtido do termociclador. RNAs totais corresponde ao valor 
obtido da quantificação de RNA de cada amostra descrita na seção 3.6.4. 

4.2. Padronização da extração de corpos de inclusão 

A extração dos corpos de inclusão foi, inicialmente, padronizada com um protocolo de lise 

enzimática com solução de lisozima seguida por sonicação. Esse processo de extração 

tornou-se demasiadamente trabalhoso, além de que, acreditávamos que o processo de 

sonicação poderia contribuir para uma perda significativa dos corpos de inclusão, segundo 

Peternel e Komel (2010), a utilização de ultrassom para a lise celular e extração proteica 

proporciona uma perda de proteínas dos corpos de inclusão quando comparada à lise 

enzimática e à homogeneização de alta pressão.  

Com a finalidade de encontrar uma alternativa para a lise celular por sonicação, foram 

realizados testes com um reagente comercial Bugbuster® (Merck Group), cuja formulação 

corresponde a uma mistura de detergentes não iônicos e zwiteriônicos. Experimentos 

realizados por outros pesquisadores do LBI, comparando a metodologia de extração proteica 

em ultrassom e a lise enzimática com o reagente Bugbuster® (seção 3.7.1) mostraram que a 

metodologia utilizando o reagente Bugbuster® proporciona uma maior recuperação dos 

corpos de inclusão quando comparada a metodologia utilizando a lise celular por ultrassom 

(Tabela 6).  Para o ensaio em biorreator 1, foram obtidos os valores médios de 2,54 g/L de 

proteína pela técnica de extração com ultrassom e um valor médio de 5,416 g/L de proteína 

pela técnica de extração com Bugbuster®. Diferenças nas médias de concentração de 

proteínas também foram encontradas em outros dois ensaios em biorreator, indicando que 

a técnica de extração com o reagente Bugbuster® era mais eficiente do que a extração de 
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proteínas com ultrassom, proporcionando uma menor perda de produto protéico durante o 

procedimento. A partir dos resultados obtidos, concluímos que a utilização de um protocolo 

com o reagente Bugbuster® seria mais adequada para a análise da síntese proteica de 

Amblyomin-X.  

 

Amostras Concentração de proteínas (g/L) 

Extração com ultrassom Extração com Bugbuster® 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Biorreator 1 2,54 0,062 5,416 0,342 

 Biorreator 2 2,94 0,151 8,490 0,678 

Biorreator 3 0,766 0,164 4,553 0,376 

Tabela 6: Comparação entre a extração de corpos de inclusão utilizando a metodologia de 
lise por ultrassom e a metodologia de lise pelo reagente Bugbuster®. 

Nota: As amostras são referentes ao ultimo ponto do ensaio de três diferentes cultivos em biorreator. As 
extrações foram realizadas em triplicata (n=3). 

Assim como descrito na seção 3.7.1 a extração dos corpos de inclusão dependem da 

utilização da enzima lisozima para facilitar a lise celular. Contudo a lisozima apresenta 

aproximadamente o massa molecular da proteína Amblyomin-X (14 kD), dessa forma, a 

utilização de lisozima nos processos de lise enzimática da bactéria Escherichia coli 

compromete a confirmação dos resultados de SDS-PAGE, uma vez que não é possível 

diferenciar as bandas referentes à enzima lisozima e à proteína Amblyomin-X . Sendo assim, 

o protocolo original do reagente Bugbuster® foi modificado para uma etapa de lavagem com 

ácido deoxicólico após a extração dos corpos de inclusão. Ficou constatado que a utilização 

de uma solução de ácido deoxicólico 1mg/mL  elimina o artefato promovido pela enzima 

lisozima (Linhas 5 e 6 da Figura 17). 
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Figura 17: Gel de SDS-PAGE dos testes de extração de proteína com o reagente Bugbuster®.  

 

Nota: (1) Padrão de massa molecular Low-Range SDS-PAGE Standards (bio-rad). (2 e 3) extração de corpos de 
inclusão antes da indução e após a indução com IPTG, respectivamente, após lavagem com ácido 
deoxicólico.(4) Amostra de Amblyomin-X isolado por processo de ultracentrifugação. (5 e 6) e extração 
de corpos de inclusão antes da indução e após a indução com IPTG, respectivamente, sem lavagem com 
ácido deoxicólico. 

A análise por SDS-PAGE foi utilizada como base para a quantificação das amostras pela 

metodologia de Bradford. Sabendo que a técnica de Bradford quantifica as proteínas totais 

das amostras, buscamos nos certificar, por intermédio da análise de SDS-PAGE, de que as 

extrações dos corpos de inclusão ocorrera de forma adequada. Apesar de a técnica de 

extração dos corpos de inclusão não corresponder a um processo de purificação, ou seja, 

existe a interferência de proteínas não específica na amostra, acreditamos que a 

quantificação de proteínas pelo método de Bradford seja efetivo. As proteínas insolúveis, 

que não correspondem ao Amblyomin-X, representam uma pequena fração da amostra e 

acreditamos que sua presença não afeta significativamente a quantificação por Bradford, 

uma vez que, a maior fração de proteínas contidas nas amostras correspondem a proteína 

alvo Amblyomin-X, existe também a possibilidade de as bandas com massa molecular acima 

de 15 KDa correspondam a dímeros de Amblyomin-X. 

Uma vez definido o protocolo de extração dos corpos de inclusão, buscou-se verificar a 

presença da proteína Amblyomin-X solúvel. Utilizou-se como amostra a fração solúvel obtida 
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a partir da primeira etapa do protocolo de extração dos corpos de inclusão descritas na 

seção 3.7.1. Utilizou-se 2 µL dessa fração solúvel para a análise em gel de SDS-PAGE (Figura 

18). Foram adicionadas as canaletas 5, 6, 7, 8 e 9, respectivamente, as amostras 

correspondentes aos tempos t0, t1, t2, t3 e t4 de um ensaio em biorreator nas condições 

centrais do planejamento experimental (seção 3.8.2). Não foi possível observar a presença 

de Amblyomin-X (14 kDa) na fração de proteínas solúveis, indicando que todo o Amblyomin 

formado durante o processo de cultivo está presente em forma de corpos de inclusão 

insolúveis.  

Figura 18: Gel de SDS-PAGE da fração solúvel das amostras retiradas durante a etapa de 
indução de um ensaio em biorreator na condição central do planejamento 
experimental.  

 

Nota: (1) Padrão de massa molecular Low-Range SDS-PAGE Standards (bio-rad). (2) Extrato total da cultura de 
células anterior a indução. (3) Extrato total da cultura de células após a indução. (4) Amostra após 
processo de extração de corpos de inclusão contendo a banda referente ao Amblyomin-X com 
aproximadamente14 kDa. (5, 6, 7, 8 e 9) Fração de proteínas solúveis dos tempos t0, t1, t2, t3 e t4, 
respectivamente. O gel de SDS-PAGE não evidencia a presença de Amblyomin-X na fração solúvel das 
amostras. 

4.3. Experimentos em frascos agitados 

Os experimentos em frascos agitados correspondem a uma etapa de analise inicial das 

variáveis e foram realizados de acordo como descrito na seção 3.4.6. Foram utilizadas duas 

condições diferentes de cultivo, com temperaturas de indução de 30°C e 37°C, ambas com 

concentração de IPTG 1mM e biomassa (X) no momento de indução aproximadamente de 

0,2 g/L. Os valores referentes a temperatura de indução (30°C) e concentração do indutor 

IPTG (1 mM) foram escolhidos por se referirem aos valores do ponto central presente no 
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planejamento experimental (seção 3.8.2). A etapa experimental realizada em frascos 

agitados teve por objetivo estudar a cinética da expressão gênica e da síntese proteica de 

Amblyomin-X a fim de analisar a relação existente entre essas variáveis em experimentos de 

cultivo com  baixa densidade celular (X<10 g/L).  

4.3.1. Correlação entre a expressão gênica e a síntese proteica de Amblyomin-X. 

Inicialmente, uma análise sobre oxigênio dissolvido foi realizada com a finalidade de verificar 

uma possível limitação da cultura de Escherichia coli BL21(DE3) por oxigênio, quando 

cultivada em frascos agitados. A porcentagem de oxigênio dissolvido (pO2) nos ensaios em 

frascos agitados foi obtida pela utilização de uma sonda de oxigênio como descrito na Figura 

8 e os experimentos foram conduzidos como descrito no diagrama apresentado pela Figura 

7. 

Os experimentos em frascos agitados não apresentaram limitação de oxigênio, mesmo após 

sete horas de ensaio, o oxigênio dissolvido na cultura de células não foi inferior a 80% em 

todo grupo amostral (Figura 19). Os cultivos de células atingiram uma biomassa média de 

0,563 g/L. Os resultados obtidos indicam uma transferência de oxigênio adequado para o 

meio de cultura, o que garante um aporte de oxigênio adequado para os microrganismos 

durante o processo de cultivo. 
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Figura 19: Porcentagem de oxigênio dissolvido (pO2) e cinética de crescimento de 
Escherichia coli BL21(DE3).  

 

Nota: A quantificação do oxigênio dissolvido foi realizada durante os ensaios em frascos agitados, a indução 
com IPTG 1mM ocorreu aproximadamente após 3 horas de ensaio, no momento em que a biomassa 
apresentou valores próximos de 0,23 g/L 

A análise cinética da formação dos níveis de mRNA de Amblyomin-X mostrou um elevado 

aumento da expressão gênica a partir do momento da indução (Figura 20). Os valores de 

número de cópias de mRNA de Amblyomin-X para cada 1mL de amostra, passou de uma 

média mais desvio padrão inicial de 2,764x107±2,4x107 cópias de mRNA no momento t0, 

para o valor de 2,191x109±5,204x108 cópias de mRNA no momento t1. Ocorreu um aumento 

de cerca de 100 vezes na expressão do gene Amblyomin-X após a indução com IPTG 1mM. 

Os níveis de mRNA de Amblyomin-X atingem valores médios mais desvio padrão de 

3,181x109±6,072x108 cópias de mRNA em t2,  2,903x109±3,704x108 cópias de mRNA em t3 e 

2,792x109±6,476x109 cópias de mRNA em t4. Nota-se que, apesar da construção plasmideal 

apresentar o gene LacI, cujo transcrito é o repressor do sistema de expressão Operon Lac, 

verifica-se a presença de níveis de mRNA de Amblyomin-X antes da indução com IPTG 1 mM. 

Este resultado pode estar relacionado a um vazamento no sistema de expressão do 

plasmídeo PJexpress411.  
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Figura 20: Gráfico da cinética de crescimento celular (X), expressão gênica de Amblyomin-X 
(mRNA) e formação do produto proteico em forma de corpos de inclusão 
(Proteína) durante sete horas de ensaios em frascos agitados.  
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Nota: Os valores de números de cópias de mRNA e concentração de proteína (g/L) são referentes a 1 mL de 
meio de cultura (n = 6). 

A análise cinética da formação do produto proteico mostrou um perfil diferente do 

apresentado pela cinética da expressão gênica. A síntese proteica ocorre de forma gradual, a 

partir da quantificação do produto proteico obtiveram-se as médias mais desvio padrão de 

0,059±0,0042  g/L em t1, 0,151±0,0059 g/L em t2; 0,173±0,0067 g/L em t3 e 0,191±0,0159 

g/L em t4 (Figura 20). Diferentemente do observado na amostra T0 para os níveis de mRNA, 

não foi possível observar a presença da proteína Amblyomin-X antes do momento da 

indução, tanto na quantificação por Bradford como na análise do gel de SDS-PAGE. 

A análise do gel de SDS-PAGE evidencia a presença de Amblyomin-X a partir de duas horas 

após a indução com IPTG 1 mM. As amostras presentes nas canaletas 5, 6, 7 e 8 

apresentaram, após o procedimento de eletroforese, uma única banda correspondente à 

proteína Amblyomin-X, esse resultado valida a quantificação com a técnica de Bradford, uma 

vez que apenas a proteína Amblyomin-X é quantificada pela metodologia. Foi adicionado ao 

gel de SDS-PAGE uma amostra do extrato total do cultivo celular, anterior ao momento da 

indução, como controle negativo (canaleta 2) e uma amostra de extrato total do cultivo 

celular após o momento da indução como controle positivo (canaleta 3) (Figura 21). 
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Figura 21: Gel de SDS-PAGE referente a um dos ensaio em frascos agitados com temperatura 
de indução de 30°C. 

 

Nota: (1) Padrão de massa molecular Low-Range SDS-PAGE Standards (bio-rad). (2) Extrato total da cultura de 
células antes da indução. (3) Extrato total da cultura de células após a indução. (4, 5, 6, 7 e 8) Extração 
dos corpos de inclusão das amostras referentes aos momentos t0, t1, t2, t3 e t4, respectivamente. Foi 
adicionado 2 µL de cada amostra após a lavagem do corpo de inclusão (canaletas 4, 5, 6, 7 e 8), a 
quantificação relativa dessas bandas apresentou os valores de 1 para t0, 11,8 para t1, 66,8 para t2, 115 
para t3 e 147,9 para t4. 

O coeficiente de correlação de Pearson entre os pontos apresentou valores positivos, 

contudo não foram verificados valores significativos para essas correlações (valor P>0,5). Os 

resultados da correlação entre os níveis de mRNA e proteína de Amblyomin-X durante os 

ensaios em frascos agitados com temperatura de indução de 30°C estão representados na 

Tabela 7.  

Momentos coeficiente r valor P 

t1 0,588744391 0,218918691 

t2 0,234256033 0,655043454 
t3 0,217997768 0,678183305 
t4 0,049859677 0,92527246 

Tabela 7: Correlação de Pearson entre a expressão gênica e a concentração de proteína, 
referente a 1mL de cultivo do experimento realizado com temperatura de 
indução de 30°C. 

Nota: A análise de correlação de Pearson apresentou tendências positivas entre as variáveis em cada 
momento, contudo não foram obtidos valores significativos (P>0,05). 

Como não foi encontrada uma correlação entre os níveis de mRNA e de proteína presentes 

em 1 mL de cultivo, buscou-se uma normalização dos valores de mRNA e de proteína com a 
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biomassa (X). A variável quantidade de mRNA em função de X resulta na unidade de medida 

de cópias de mRNA.L/g. A variável de concentração de P em função de X resulta na unidade 

de medida de gramas de P por gramas de X (gP/gX). 

A análise dos dados em função de X mostra um perfil da cinética dos níveis de mRNA de 

Amblyomin-X diferente do perfil dos níveis do produto proteico (P) (Figura 22). Após o 

momento da indução observa-se um aumento repentino dos níveis de mRNA partindo de 

um valor médio mais desvio padrão de 1,291x108±1,143x108 cópias de mRNA.L/g em t0 para 

o valor de 7,424x109±2,12x109 cópias de mRNA.L/g em t1, e atingindo o valor médio máximo 

de 8,405x109±1,09x109 cópias de mRNA.L/g  em t2 e decaindo para o valor médio de 

5,681x109±1,481x109 cópias de mRNA.L/g em t4.  

Figura 22: Quantidade de mRNA e concentração de Amblyomin-X (P)em função da biomassa 
(X) de 1 g/L nos ensaios em frascos agitados com temperatura de indução de 
30°C.  
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Nota: Os valores foram obtidos após o momento da indução com IPTG 1mM, depois de 3 horas de ensaio (n=6). 

O perfil cinético dos níveis de mRNA em função de X também apresenta-se diferente do 

perfil cinético correspondente aos níveis da proteína, quando normalizados para 1 g/L de X 

nas condições de ensaio descritas em 3.4.6. A análise cinética dos níveis da proteína mostra 

um aumento gradativo da síntese proteica de Amblyomin-X. Após a indução foram obtidos 



69 
 

 
 

os valores médios mais desvio padrão para Amblyomin-X de 0,032±0,016 gP/gX em t1; 

0,068±0,015 gP/gX em t2; 0,142±0,018 gP/gX em t3 e 0,186±0,028 gP/gX em t4. 

A correlação entre os níveis de mRNA em função de X e da proteína Amblyomin-X em função 

de X, não apresentou valores significativos, obteve-se, para todos os pontos r>0, indicando 

uma correlação positiva, contudo a correlação não foi significativa valor P>0,05 (Tabela 8). 

Sendo assim, não foi possível obter qualquer correlação entre os níveis de mRNA e da 

proteína Amblyomin-X em 1 g/L de X de Escherichia coli.   

 

Momentos coeficiente r valor P 

t1 0,69775956 0,123219202 

t2 0,17319672 0,742802619 

t3 0,651964234 0,160614748 

t4 0,057274178 0,914182672 

Tabela 8: Correlação de Pearson entre a expressão gênica e a concentração de proteína, 
referente a 1g/L de biomassa (X) do experimento realizado com temperatura de 
indução de 30°C. 

Nota: A análise de correlação de Pearson apresentou uma tendência positiva entre as variáveis em cada 
momento, contudo não foram obtidos valores significativos (P>0,05). 

A ausência de correlação entre os valores dos níveis de mRNA e da proteína Amblyomin-X 

são coerentes com os resultados encontradas na literatura. Apesar de o material de estudo 

ser um microrganismo procarioto (Escherichia coli) expressando um produto proteico em 

grande quantidade, cuja expressão é ativada pelo indutor IPTG, não foi possível identificar 

uma correlação clara entre essas duas variáveis. Acreditamos que a ausência de uma 

correlação entre os níveis de mRNA e de seu produto proteico podem estar associados as 

modificações pós-traducionais existentes em Escherichia coli. Apesar dos organismos 

procariotos apresentarem uma aparente simplicidade nos mecanismos pós-transcricionais, 

quando comparados a eucariotos, GÜELL et al. (2011) mostra a influencia direta desses 

mecanismos na síntese protéica dos microrganismos. A dificuldade de se encontrar uma 
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correlação entre essas variáveis, pode estar relacionada a presença de tais mecanismos 

regulatórios, que influenciam na distribuição das moléculas de mRNA no interior da célula. 

Apesar de não serem encontradas correlações entre os níveis de mRNA e da proteína 

Amblyomin-X. Foi encontrada uma grande similaridade entre os níveis de mRNA em função 

de X e a velocidade específica de formação do produto proteico (qP) determinado pela 

Equação 1. O perfil dessas variáveis ao longo do tempo, apresenta semelhanças (Figura 23).  

Figura 23: Valores dos níveis de mRNA de Amblyomin-X em função da biomassa (X) e da 
velocidade específica e formação do produto (qP) do experimento realizado com 
temperatura de indução de 30°C. 
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Os valores das médias mais o desvio padrão obtidos por intermédio dos cálculos de 

velocidade específica de formação do produto (qP) foram de 0,042±0,011 h-1 no tempo t1; 

0,049±0,015 h-1 no tempo t2; 0,073±0,003 h-1 no tempo t3 e 0,069±0,009 h-1 no tempo t4. 

O teste de correlação de Pearson entre as variáveis mostrou uma correlação positiva   (r>0), 

indicando que ambas as variáveis possuem o mesmo sentido. Contudo o teste de hipótese 

não mostrou significância no resultado (valor P>0,05) (Tabela 9). A ausência de correlação 

pode estar associada a presença de poucos pontos amostrais em cada tempo. Para os 

experimentos com temperatura de indução de 30°C foram obtidos seis pontos amostrais de 

cada momento após a indução com IPTG. Apesar de não ser encontrada correlação, os 
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resultados da análise cinética dessas variáveis sugerem que os níveis de mRNA não estão 

diretamente relacionados aos níveis da proteína mas sim a velocidade específica de 

formação dessa proteína.  

Momentos coeficiente r valor P 

t1 0,699951681 0,121536966 

t2 0,174070844 0,779490536 

t3 0,166574116 0,752449787 

t4 0,09737507 0,854399045 

Tabela 9: Correlação de Pearson entre os níveis de mRNA em função da biomassa (X) e da 
velocidade específica de formação do produto (qP), para os ensaios realizados 
com temperatura de indução de 30°C. 

Nota: A análise de correlação de Pearson apresentou uma fraca tendência positiva entre as variáveis em cada 
momento. Não foram obtidos valores significativos (P>0,05). 

A correlação entre as variáveis quantidade de mRNA e velocidade específica de formação do 

produto não apresentaram valores significativos, contudo a análise cinética da expressão 

gênica apresentou uma grande similaridade com a curva da velocidade específica de 

formação do produto.  A fim de se confirmar essa similaridade entre os níveis de mRNA em 

função de X e a velocidade específica de formação do produto (qP), foram realizados uma 

nova série de experimentos em frascos agitados. Buscou-se uma nova correlação, alterando 

a variável temperatura. Para a nova série de experimentos utilizou-se a temperatura de 

indução de 37°C durante as quatro horas de ensaio após a indução com IPTG 1mM, optou-se 

por utilizar a temperatura de 37°C pois essa representa a temperatura ótima de cultivo do 

microrganismo Escherichia coli.  

Durante o ensaio, a biomassa (X) apresentou um perfil de crescimento passando de um valor 

médio mais desvio padrão de 0,017±0,004 g/L para uma biomassa de 0,189±0,005 g/L no 

momento da indução com IPTG 1mM, após 3,5 horas de ensaio (t0). A partir do momento da 

indução observa-se uma estabilidade no crescimento celular para um valor médio mais 

desvio padrão de 0,213±0,01 g/L em todo tempo de produção do produto proteico de (P) 

(Figura 24). 
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Figura 24: Gráfico da análise cinética da biomassa (X), do produto proteico Amblyomin-X em 
forma de corpos de inclusão (P) e dos níveis de mRNA do gene Amblyomin-X 
(mRNA). (n=3) 
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Os valores dos níveis de mRNA de Amblyomin-X apresentaram valores médios mais desvio 

padrão de 2,715x106±1,787x105 cópias de mRNA em t0; 1,140x1010±1,24x108 cópias de 

mRNA em t1; 1,133x1010±1,449x108 cópias de mRNA em t2; 7,799x109±7,912x108 cópias de 

mRNA em t3 e 6,432x109±2,815x108 cópias de mRNA em t4. A concentração de Amblyomin-

X (P) apresentou os valores médios mais desvio padrão de 0,059±0,015 g/L em t1; 

0,151±0,022 g/L em t2, 0,173±0,021 g/L em t3 e 0,191±0,009 g/L em t4, considerou-se zero 

os valores da proteína no momento anterior a indução (t0). A análise das curvas ao longo do 

tempo mostra que a expressão do gene Amblyomin-X tem um elevado aumento no número 

de cópias de mRNA em t1 e então os valores decaem até o valor médio do ponto t4. A curva 

cinética de formação da proteína Amblyomin-X apresenta um perfil crescente ao longo do 

tempo de indução. 

Os gel de SDS-PAGE, referente a extração dos corpos de inclusão de Amblyomin-X, mostrou 

o aumento gradativo da concentração da proteína ao longo do tempo de ensaio. É possível 

visualizar no gel de SDS-PAGE a presença da proteína Amblyomin-X correspondente a massa 

molecular de 14 kDa (Figura 25). O procedimento para extração de corpos de inclusão 

ocasionou a presença de nenhuma ou poucas proteínas que não correspondem ao 
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Amblyomin-X em forma de corpos de inclusão, validando a quantificação dos corpos de 

inclusão pela metodologia de Bradford . 

Figura 25: Gel de SDS-PAGE referente aos ensaios conduzidos com temperatura de indução 
de 37°C.  

 

Nota: (1) Padrão de masa molecular Low-Range SDS-PAGE Standards (bio-rad). (2) Extrato total da cultura de 
células antes da indução. (3) Extrato total da cultura de células após a indução. (4, 5, 6, 7 e 8) Extração 
dos corpos de inclusão das amostras referentes aos momentos t0, t1, t2, t3 e t4, respectivamente. Foi 
adicionado 1 µL de cada amostra após a lavagem do corpo de inclusão (canaletas 4, 5, 6, 7 e 8), a 
quantificação relativa dessas bandas apresentou os valores de 1 para t0, 16,6 para t1, 31,15 para t2, 
35,5 para t3 e 40,47 para t4. 

Apesar de observar-se uma forte correlação positiva no tempo t1 entre as variáveis, assim 

como nos ensaios com temperatura de indução de 30°C, esses experimentos não 

apresentaram qualquer correlação significativa entre os níveis de mRNA e a proteína 

Amblyomin-X, referentes a 1 mL de meio de cultivo (Tabela 10).   

Momentos coeficiente r valor P 

t1 0,919336694 0,257452189 

t2 0,08170305 0,94792818 

t3 0,388372238 0,746074965 

t4 0,111711851 0,92873327 

Tabela 10: Correlação de Pearson entre a expressão gênica e a concentração de proteína, 
referente a 1mL de cultivo do experimento realizado com temperatura de 
indução de 37°C. 

Nota: Observou-se uma forte tendência positiva no tempo t1 com r=0,919, contudo não foram observados 
valores significativos para essas correlações (P>0,05). 
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A comparação do gráfico cinético entre os valores das variáveis quantidades de mRNA e 

concentração de proteína em função de X, não apresentou perfis similares entre as variáveis 

(Figura 26). A quantidade de mRNA em função de X corresponde aos valores médios mais 

desvio padrão de 1,436x107±8,813x105 cópias de mRNA.L/g em t0; 5,719x1010±7,332x109 

cópias de mRNA.L/g em t1; 5,141x1010±6,262x109 cópias de mRNA.L/g em t2; 

3,609x1010±3,739x109 cópias de mRNA.L/g em t3 e 2,968x1010±5,589x108 cópias de 

mRNA.L/g em t4. Os valores da proteína Amblyomin-X (P) em função de X foram de 

0,291±0,062 gP/gX no tempo t1, 0,688±0,121 gP/gX no tempo t2; 0,801±0,009 gP/gX no tempo 

t3 e 0,88±0,024 gP/gX no tempo t4. Observa-se o mesmo padrão das curvas apresentadas na 

Figura 24. Para uma mesma quantidade de biomassa (X) a expressão gênica de Amblyomin-X 

apresenta os maiores valores no tempo t1 e decai até os valores do tempo t4. 

Contrariamente a concentração da proteína Amblyomin-X, para uma mesma quantidade de 

biomassa (X), apresenta um perfil crescente ao longo do tempo. 

Figura 26: Gráfico de cinética de quantidade de mRNA de Amblyomin-X em função de X e do 
produto proteico Amblyomin-X (P) em função de X.  
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Nota: Os valores foram obtidos após o momento da indução com IPTG 1mM em 3,5 horas de ensaio (n = 3) 

A correlação entre as variáveis em cada momento após a indução, apesar de apresentar 

forte correlação positiva nos momentos t1 com r=0,894 e t3 com r=0,895, não foram 

encontrados valores significativos para essas correlações (P>0,05) (Tabela 11) 
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Momentos coeficiente r valor P 

t1 0,894544152 0,295000695 

t2 0,025179481 0,98396855 

t3 0,898635352 0,289119266 

t4 0,367654566 0,760321768 

Tabela 11: Correlação de Pearson entre a expressão gênica e a concentração de proteína, 
referente a 1 g/L de biomassa (X), dos experimento realizado com temperatura 
de indução de 37°C. 

Nota: Observou-se uma forte tendência positiva nos tempos t1 e t3, com r=0,894 e r=0,898, respectivamente. 
Contudo não foram observados valores significativos para essas correlações (P>0,05) 

Ao analisar comparativamente os perfis cinéticos das variáveis quantidade de mRNA em 

função de X e a velocidade específica de formação do produto (qP), assim como nos 

experimentos com temperatura de indução de 30°C, os novos ensaios em frascos agitados, 

conduzidos com temperatura de indução de 37°C, apresentaram uma grande similaridade na 

análise ao longo do tempo de ensaio. Ao analisar graficamente a velocidade específica de 

formação do produto observa-se que, assim como a expressão gênica, observou-se as 

maiores velocidades nos tempos t1 e t2,com os valores médios mais desvio padrão de 

0,375±0,051 h-1 e 0,387±0,053 h-1, respectivamente. Nos tempos t3 e t4 observa-se os 

menores valores de velocidade específica, com os valores médios mais desvio padrão de 

0,283±0,037 h-1 e 0,231±0,015 h-1, respectivamente. (Figura 27) 
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Figura 27: Valores de quantidades de mRNA de Amblyomin-X em função da biomassa (X) e 
da velocidade específica e formação do produto (qP).  
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Nota: O perfil cinético das duas variáveis apresenta-se semelhantes.(n=3) 

A correlação entre os valores dessas variáveis em cada ponto do ensaio apresentou uma 

forte correlação positiva entre os pontos t1 e t3, com coeficiente r=0,928 e r=0,800, 

respectivamente (Tabela 12). Não foram obtidos valores significativos para essas 

correlações. 

Momentos coeficiente r valor P 

t1 0,928196083 0,242718434 

t2 0,2505231 0,838794792 

t3 0,800023496 0,409640599 

t4 0,114042366 0,927240075 

Tabela 12: Correlação de Pearson dos valores referentes aos níveis de mRNA em função da 
biomassa (X) e da velocidade específica de formação do produto (qP) dos 
experimentos realizados com temperatura de indução de 37°C. 

Nota: Foram encontradas fortes tendências positivas nas amostras t1 e t3, contudo não foram encontrados 
valores significativos (P>0,05). 
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Apesar de não ser observada correlações significativas entre essas variáveis, a análise 

cinética das curvas indicam uma grande similaridade entre as variáveis quantidade de mRNA 

em função de X e velocidade específica de formação do produto (qP). Esses resultados, 

podem sugerir que a expressão gênica de Amblyomin-X reflete, de forma indireta, a 

velocidade de formação da proteína alvo. Com base nestes resultados preliminares, 

realizados em frascos agitados e em uma baixa densidade celular, propôs-se a hipótese de 

que a expressão gênica de Amblyomin-X coincide com a velocidade específica de formação 

do produto Amblyomin-X e não com os níveis absolutos da proteína. A ausência de 

significância nos testes estatísticos podem estar atribuídos as variações apresentadas pela 

técnica de RT-qPCR, uma vez que a técnica apresenta uma sensibilidade muito grande na 

detecção de moléculas de DNA durante o processo.  

4.3.2. Comparação das variáveis entre os ensaios 

A comparação entre os dados obtidos nos ensaios em frascos agitados mostra-nos algumas 

diferenças entre as variáveis biomassa (X), quantidade de proteína Amblyomin-X (P) e 

quantidade de mRNA de Amblyomin-X. A começar pela biomassa (X), observa-se que o 

ensaio conduzido com temperatura de indução de 30°C proporcionou um maior crescimento 

de biomassa quando comparado ao ensaio conduzido com temperatura de indução de 37°C. 

Observa-se que nos experimentos com temperatura de indução de 37°C,  a biomassa 

aparenta estabilizar-se, cerca de 0,23 g/L, após o momento da indução com IPTG 1mM, que 

ocorreu em 3,5 horas de ensaio (Figura 28). 
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Figura 28: Análise cinética da biomassa das duas condições de ensaio em frascos agitados 
(30°C e 37°C).  

 

Nota: Foram comparadas as concentrações de X nos momentos t0, t1, t2, t3 e t4, após a indução com IPTG 
1mM . Ambos os experimentos foram conduzidos de acordo com o procedimento descrito na seção 
3.4.6. (n=3) 

Sabe-se que a superexpressão de genes de moléculas recombinantes em microrganismos 

pode ocasionar diminuição da taxa de crescimento celular, ocasionada por uma competição 

dos recursos disponíveis entre a produção da proteína recombinante  e a síntese celular 

(Bentley et al., 1990; Neubauer, Lin, Mathiszik, 2003). Acredita-se que as diferenças na taxa 

de crescimento, entre as duas condições de ensaio, podem estar relacionadas com as 

alterações metabólicas ocasionadas pela indução da síntese proteica de Amblyomin-X. A 

temperatura de 37°C ocasionou uma diminuição da taxa de crescimento dos microrganismo, 

essa diminuição pode estar relacionada a uma maior síntese protéica de Amblyomin-X.  

A análise da cinética da síntese proteica de Amblyomin-X mostra uma maior concentração de 

Amblyomin-X nos ensaios com temperatura de indução de 37°C, quando comparada aos 

ensaios realizados com temperatura de indução de 30°C (Figura 29A). Essa diferença foi 

observada também na análise da concentração de Amblyomin-X em função de X (Figura 

29B). Esses resultados podem indicar um favorecimento da produção de proteínas 

heterólogas em detrimento da síntese celular. 
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Figura 29: Análise dos níveis da proteína Amblyomin-X nas duas condições de ensaio com as 

temperaturas de indução de 30°C (linha pontilhada) e 37°C (linha contínua). 

 Nota: (A) Valores referentes à concentração de proteína Amblyomin-X (P) presente em 1 mL de meio de cultivo 
nos momentos t0, t1, t2, t3 e t4. (B) Valores referentes à concentração de proteína Amblyomin-X (P) em 
função da biomassa (X) nos momentos t0, t1, t2, t3 e t4. 

A análise comparativa da quantidade de mRNA de Amblyomin-X entre as duas condições de 

ensaios mostra que, quando analisada a quantidade de mRNA presente em 1 mL de cultivo, 

observa-se que a condição de ensaio com temperatura de indução de 30°C apresentou o 

valor médio de 6,981x109 cópias de mRNA entre as médias nos momentos t0 a t4. Os valores 

de cópias de mRNA obtidos nos ensaios com temperatura de indução de 37°C apresentaram 

o valor médio de 4,459x1010 cópias de mRNA entre as médias entre os momentos t0 a t4. A 

comparação entre a quantidade de mRNA em função do X, nas duas condições de ensaio em 

frascos agitados conduzidos com temperatura de indução de 30°C e 37°C, apresentaram 

valores médios de 1,02x1011 cópias de mRNA.L/g e 1,54x1010 cópias de mRNA.L/g, 

respectivamente. Sendo assim, observa-se que nos ensaios com temperatura de indução de 

37°C a expressão gênica de Amblyomin-X apresenta valores dez vezes maiores, quando 

comparado aos ensaios induzidos com temperatura de 30°C (Figura 30).  
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Figura 30: Análise das quantidades de mRNA nas duas condições de ensaio com as 
temperaturas de indução de 30°C (linha pontilhada) e 37°C (linha contínua).  

 

Nota: (A) Valores referentes à quantidade de mRNA presente em 1 mL de meio de cultivo nos momentos t0, t1, 
t2, t3 e t4. (B) Valores referentes à quantidade de mRNA em função da biomassa (X) nos momentos t0, 
t1, t2, t3 e t4. 

A expressão gênica de Amblyomin-X a cada 1 g/L de biomassa é maior à temperatura de 

indução em 37°C, quando comparada aos ensaios com temperatura de indução de 30°C, 

corroborando os resultados encontrados nos níveis de proteína representados na Figura 29. 

Tanto os valores da expressão gênica de Amblyomin-X presentes em 1 mL de meio de cultivo 

como os valores em função da biomassa (X) apresentaram um resultado semelhante, 

observa-se que a expressão gênica é maior nos ensaios induzidos com IPTG 1mM a 

temperatura de 37°C, quando comparado aos ensaios realizados a 30°C (Figura 28).  

4.4. Experimentos em biorreatores 

Após as quantificações da expressão gênica e dos níveis da proteína Amblyomin-X em 

ensaios de pequeno porte em frascos agitados, foram quantificadas as mesmas variáveis 

durante os ensaios em biorreatores (quantidade de mRNA de Amblyomin-X e quantidade de 

proteína Amblyomin-X). Devido a característica de cultivo em biorreator (batelada 

alimentada) e de uma duração de ensaio de aproximadamente 20 horas, foi possível realizar 

diversas amostragens anteriores ao momento da indução com IPTG. Os resultados da 

quantificação da expressão gênica de Amblyomin-X antes do momento da indução mostra-

nos, assim como relatado nos ensaios em frascos agitados, a presença do mRNA do gene 

Amblyomin-X antes do momento da indução (Figura 31). Evidenciando um possível 
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vazamento do sistema de expressão, muito embora não é possível visualizar a presença da 

proteína Amblyomin-X antes do momento da indução em t0 (Figura 32). 

Figura 31: Gráfico contendo os valores absolutos de quantidade de mRNA de Amblyomin-X 
em função da biomassa (X) sobre o tempo do bioprocesso.  

 

Nota: A escala em Log10 evidencia a expressão do gene Amblyomin-X antes do momento da indução em ensaios 
de biorreator. O ensaio corresponde a um dos biorreatores conduzidos na condição central do 
planejamento experimental, para as variáveis temperatura de indução, concentração do indutor IPTG e 
concentração da biomassa no momento da indução (seção 3.8.2). 

Os resultados apresentados sobre a quantidade de mRNA de Amblyomin-X antes do 

momento da indução mostra-nos que existe uma expressão da ordem de 108 cópias de 

mRNA de Amblyomin-X a cada 1 g/L de biomassa, sugerindo algum tipo de vazamento na 

expressão do gene Amblyomin-X.  

4.4.1. Correlação entre a expressão gênica e a síntese proteica de Amblyomin-X 

Após a indução com IPTG 1mM a expressão do gene Amblyomin-X passa para a ordem de 

1011 e 1012 cópias de mRNA. Apesar de se verificar a expressão gênica de Amblyomin-X antes 

da indução, o gel de SDS-PAGE da extração dos corpos de inclusão não evidencia banda 

referente a massa de 15 kDa no momento t0, a banda referente à proteína Amblyomin-X é 

evidenciada no gel a partir do momento t1 (Figura 32). 
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Figura 32: Gel de SDS-PAGE referente as amostras retiradas do ensaio em biorreator da 
condição central do planejamento experimental.  

 

Nota: (1) Padrão de massa molecular Low-Range SDS-PAGE Standards (bio-rad). (2) Extrato total da cultura de 
células antes da indução. (3) Extrato total da cultura de células após a indução. (4, 5, 6, 7 e 8) Extração 
dos corpos de inclusão das amostras referentes aos momentos t0, t1, t2, t3 e t4, respectivamente. Foi 
adicionado 2 µL de cada amostra após a lavagem do corpo de inclusão (canaletas 4, 5, 6, 7 e 8), a 
quantificação relativa dessas bandas apresentou os valores de 1 para t0, 7,52 para t1, 63,5 para t2, 86,7 
para t3 e 193,4 para t4. 

A análise cinética da biomassa (X), da formação da proteína Amblyomin-X (P) e do dos níveis 

de mRNA do biorreator na condição central do planejamento experimental podem ser 

analisados na Figura 33. O perfil cinético da biomassa (X) mostra um crescimento 

exponencial durante a fase de batelada, que ocorre até aproximadamente 8 horas de ensaio. 

A partir da fase de alimentação pode-se observar um crescimento linear da biomassa até a 

concentração de 44,76 g/L de células. A indução com IPTG 1mM ocorreu no momento de 14 

horas e os valores médios mais desvio padrão, obtidos pela quantificação dos níveis de 

mRNA de Amblyomin-X foram de 1,808x106±1,448x106 cópias de mRNA em t0; 

7,681x107±1,68x107 cópias de mRNA em t1; 5,272x108±1,306x107 cópias de mRNA em t2; 

8,639x108±1,175x108 cópias de mRNA em t3 e 2,869x108±1,367x108 cópias de mRNA em t4. 

Para os valores da proteína Amblyomin-X (P) foram obtidos os valores médios mais desvio 

padrão foi de zero em t0; 0,0873±0,021 g/L em t1; 2,111±0,501 g/L em t2; 4,439±0,357 g/L 

em t3 e de 5,888±0,13 g/L em t4. Esses valores, tanto da quantificação da proteína (P) 

quanto dos níveis de mRNA de Amblyomin-X são referentes a 1 mL de amostra. A análise 

cinética da expressão gênica de Amblyomin-X apresentou um aumento nos valores de 

número de cópias até o momento t3 e uma acentuada diminuição no momento t4. A 

cinética de formação de proteína mostra-nos uma aumento constante da formação da 

proteína Amblyomin-X até o momento t4 (Figura 33). 
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Figura 33: Gráfico da cinética de biomassa (X), proteína Amblyomin-X (P) e quantidade de 
mRNA de Amblyomin-X de um dos ensaios na condição central do planejamento 
experimental. 
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Nota: Utilizou-se uma triplicata de amostras provenientes de um único ensaio em biorreator (n=3). Cada 
amostra foi submetida aos passos para a quantificação da expressão gênica (seção 3.6) e aos passos 
para a quantificação da proteína em forma de corpos de inclusão (seção 3.7). 

A análise dos dados, referentes à quantidade de mRNA em função da biomassa (X) mostra-

nos os valores médios mais desvio padrão de 6,109x104±4,895x104 cópias de mRNA.L/g em 

t0; 2,232x106±4,885x105 cópias de mRNA.L/g em t1; 1,378x107±3,414x106 cópias de 

mRNA.L/g em t2; 2,214x107±4,499x106 cópias de mRNA.L/g em t3 e 6,408x106±3,054x106 

cópias de mRNA.L/g em t4. Para os valores de concentração de P em função de X foram 

encontrados os valores médios mais desvio padrão de zero para os tempos t0 e t1; 

0,016±0,021 gP/gX no momento t2, 0,039±0,043 gP/gX no momento t3 e 0,049±0,047 gP/gX no 

momento t4. A análise gráfica mostra um perfil muito semelhante o momento t3, entre a 

expressão gênica e a concentração de proteína, referentes a 1g/L de biomassa (X). No 

momento t4 observa-se uma acentuada diminuição do número de cópias de mRNA de 

Amblyomin-X. (Figura 34).  
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Figura 34: Gráfico da cinética de quantidade de mRNA de Amblyomin-X em função de X e da 
concentração de Amblyomin-X (P) em função de X, na condição central do 
planejamento experimental. 

t0 t1 t2 t3 t4
0.00

0.02

0.04

0.06

0

5.0108

1.0109

1.5109

mRNA (N° de cópias.L/g)P (gP/gX)
Momentos a partir da indução com IPTG 1mM

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 d

e
 P

 e
m

 f
u
n
ç
ã
o
 d

e
 X

(g
P
/g

X
)

Q
u
a
n
tid

a
d
e
 d

e
 m

R
N

A
 e

m
 fu

n
ç
ã
o
 d

e
 X

(N
° d

e
 c

ó
p
ia

s
 .L

/g
)

 

Assim como nos experimentos em frascos agitados, não foram encontrados valores 

significativos para a correlação entre as variáveis quantidade de mRNA e concentração da 

proteína Amblyomin-X, tanto para os dados referentes a 1ml de meio de cultivo (Figura 33) 

como para os dados em função da biomassa (X) (Figura 34). As análises das correlações em 

cada momento entre as duas condições (valores referentes a 1ml e valores referentes a 1 g/L 

de biomassa) não apresentou valores significativos, coincidentemente, os valores de 

correlações e testes de hipótese apresentaram os mesmos valores para ambas as condições 

(Tabela 13). 

Momentos coeficiente r valor P 

t1 0,894544152 0,295000695 

t2 0,025179481 0,98396855 

t3 0,898635352 0,289119266 

t4 0,367654566 0,760321768 

Tabela 13: Correlação de Pearson entre as variaveis quantidade de mRNA e concentração da 
proteína para o ensaio de biorreator na condição central do planejamento 
experimental. 

Nota: Os dados referem-se a correlação dos velores de quantidade de mRNA concentração de Amblyomin-X de 
ambas as condições de analise (valores referentes a 1ml e valores referentes a 1 g/L de biomassa). 
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Foram encontradas tendências positivas nos pontos t1 e t3, contudo não foi observado significância no 
teste estatístico. 

Embora não foram encontrados valores significativos para as correlações das variáveis 

descritas, assim como nos ensaios em frascos agitados, foi encontrado um perfil cinético 

muito semelhante entre a velocidade de formação específica da proteína Amblyomin-X e a 

velocidade específica de formação do produto (qP), essa variável apresentou os valores 

médios mais desvio padrão de zero para t0 e aproximadamente zero para t1; 0,034±0,008   

h-1 no momento t2; 0,045±0,003 h-1 no momento t3 e 0,040±0,0009 h-1 no momento t4 

(Figura 35).  

Figura 35: Gráfico da análise cinética entre a quantidade de mRNA de Amblyomin-X em 
função da biomassa (X) e velocidade específica de formação de produto 
Amblyomin-X (qP), referente a condição central do planejamento experimental.  
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A análise cinética entre as duas variáveis representadas na Figura 35 apresentou um perfil 

muito semelhante ao encontrado na Figura 34. Nesse caso, análise cinética da quantidade de 

mRNA em função da biomassa (X) se assemelha tanto a concentração de Amblyomin-X (P) 

em função da biomassa (X) como a velocidade específica de formação do produto protéico 

(qP). A correlação entre os pontos t1 a t4 entre as variáveis quantidade de mRNA em função 

de X e velocidade específica de formação do produto (qP) apresentaram os mesmos valores 

encontrados na Tabela 13, de modo que não foram encontrados resultados significativos 

para essas correlações (P>0,05). 
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Sabe-se que a concentração do indutor IPTG influencia diretamente a expressão gênica. 

Sendo assim, buscou-se verificar as mesmas análises cinética e correlações feitas para os 

ensaios anteriores, nos ensaios em biorreator correspondentes aos pontos extremos de 

concentração de IPTG do planejamento experimental. Utilizou-se amostras dos biorreatores 

13 e 14, que foram induzidos com as concentrações de IPTG de 0,1 mM e 2mM, 

respectivamente. Os géis de SDS-PAGE dos dois ensaios em biorreatores confirmaram a 

presença da proteína Amblyomin-X após a indução com IPTG. Não foram verificadas bandas 

correspondentes à proteína Amblyomin-X no momento t0 em ambos os géis. Ambos os 

resultados apresentaram padrões de bandas de Amblyomin-X muito semelhantes (Figura 

36). 

Figura 36: Géis de SDS-PAGE das extrações dos corpos de inclusão da proteína Amblyomin-X, 
referentes aos ensaios 13 (A) e 14 (B) do planejamento experimental em 
biorreatores. 

 

Nota: (1) Padrão de massa molecular Low-Range SDS-PAGE Standards (bio-rad). (2) Extrato total da cultura de 
células antes da indução. (3) Extrato total da cultura de células após a indução. (4, 5, 6, 7 e 8) Extração 
dos corpos de inclusão das amostras referentes aos momentos t0, t1, t2, t3 e t4, respectivamente. Foi 
adicionado 2 µL de cada amostra após a lavagem do corpo de inclusão (canaletas 4, 5, 6, 7 e 8), a 
quantificação relativa dessas bandas apresentou os valores de 1 para t0, 1,12 para t1, 32,3 para t2, 47,7 
para t3 e 65,7 para t4 para o biorreator 13 e os valores de 1 para t0, 9,7 para t1, 53, para t2, 75,57 para 
t3 e 100,7 para t4 para o biorreator 14. 

A análise cinética das variáveis, quantidade de mRNA em função da biomassa (X) e 

concentração de Amblyomin-X (P) em função da biomassa (X), apresentaram um perfil 
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cinético diferente, tanto para o ensaio referente ao biorreator 13 como para o biorreator 14 

(Figura 37 A e B, respectivamente). 

Figura 37: Gráficos da análise cinética da quantidade de mRNA em função da biomassa (X) e 
concentração de Amblyomin-X (P) em função da biomassa (X) dos biorreatores 
13 e 14.  

 

Nota: (A) Análise cinética das variáveis referentes ao biorreator 13, induzido com 0,1 mM de IPTG. (B) Análise 
cinética das variáveis referentes ao biorreator 14, induzido com 2 mM de IPTG. 

A quantificação da expressão gênica de Amblyomin-X do biorreator 13 apresentou os valores 

médios mais desvio padrão de 5,122x104±1,845x104 cópias de mRNA.L/g no momento t0; 

5,94x106±6,871x105 cópias de mRNA.L/g no momento t1; 9,653x106±9,071x105 cópias de 

mRNA.L/g no momento t2; 9,125x106±5,892x105 cópias de mRNA.L/g no momento t3 e 

6,537x106±5,0561x105 cópias de mRNA.L/g no momento t4. Os valores de concentração de 

Amblyomin-X (P) em função de X apresentaram os valores médios mais desvio padrão de 

zero em t0, 0,016±0,001 gP/gX no momento t1; 0,11±0,0002 gP/gX no momento t2, 

0,143±0,003 gP/gX no momento t3 e 0,16±0,021 gP/gX no momento t4 (Figura 37A). 

A quantificação da expressão gênica de Amblyomin-X no biorreator 14 apresentou os valores 

médios mais desvio padrão de 9,705x104±2,062x104 cópias de mRNA.L/g em t0; 

2,268x107±2,429x106 cópias de mRNA.L/g no momento t1; 2,571x107±1,581x106 cópias de 

mRNA.L/g no momento t2; 1,198x107±8,633x104 cópias de mRNA.L/g no momento t3 e 

1,195x107±1,065x106 cópias de mRNA.L/g no momento t4. Os valores de concentração de 

Amblyomin-X (P) em função de X apresentaram os valores médios mais desvio padrão de 
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zero no momento t0; 0,065±0,0003 gP/gX no momento t1; 0,150±0,007 gP/gX no momento 

t2; 0,173±0,009 gP/gX no momento t3 e 0,248±0,012 gP/gX no momento t4 (Figura 37B) 

As correlações entre as variáveis apresentadas na Figura 37 apresentaram-se fracamente 

positivas, e não apresentaram valores significativos. Em todas as correlações obteve-se valor 

P>0,05. Apenas o ponto t3 do biorreator 13 apresentou o menor valor P (P=0,19) e o 

coeficiente r próximo de 1 (r=0,95), indicando uma forte tendência positiva entre as 

variáveis (Tabela 14).  

Momentos Biorreator 13 Biorreator 14 

 coeficiente r valor P Coeficiente r valor P 

t1 0,579033684 0,606859936 0,579033684 0,606859936 

t2 0,377453144 0,75359985 0,377453144 0,75359985 

t3 0,953357401 0,195204204 0,953357401 0,195204204 

t4 0,420800115 0,723498751 0,420800115 0,723498751 

Tabela 14: Correlações entre as variáveis quantidade de mRNA e concentração de P, ambos 
em função de 1 g/L de biomassa (X) para os biorreatores 13 e 14. 

Nota: A correlação entre as variáveis, para ambos os biorreatores apresentaram sentido positivo (r>0), não 
foram encontrados valores significativos para as correlações (P>0,05). 

Apesar de não ser encontrado similaridade entre o perfil dos gráficos de análise cinética das 

variáveis quantidade de mRNA em função de X e concentração de proteína em função de X, 

observou-se uma grande similaridade entre as variáveis quantidade de mRNA em função de 

X e a velocidade específica de formação do produto (qP), assim como observado nas análises 

dessas variáveis dos experimentos anteriores. O cálculo da velocidade específica de 

formação do produto (qP) apresentou os valores médios mais desvio padrão de  0,016±0,001 

h-1 no momento t1, 0,05±0,0009 h-1 no momento t2, 0,04±0,0009 h-1 no momento t3 e 

0,032±0,004 h-1 no momento t4, para o biorreator 13 (Figura 38A). Os valores de velocidades 

específicas para o biorreator 14 apresentou os valores médios mais desvio padrão de 

0,066±0,004 h-1 no momento t1, 0,053±0,003 h-1 no momento t2, 0,038±0,002 h-1 no 

momento t3 e 0,042±0,002 h-1 no momento t4 (Figura 38B). 
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Figura 38: Gráficos da análise cinética da quantidade de mRNA em função da biomassa (X) e 
velocidade específica de formação do produto protéico (qP) dos biorreatores 13 
e 14. 

 

Nota: Gráficos de análise cinética da quantidade de mRNA em função da biomassa (X) e concentração de 
Amblyomin-X (P) em função da biomassa (X) dos biorreatores 13 e 14. 

Esses resultados podem indicar que a expressão gênica de Amblyomin-X reflete à velocidade 

específica de formação do produto protéico, uma vez que a análise cinética apresenta maior 

similaridade entre essas variáveis do que entre a expressão gênica e a concentração do 

produto protéico. Contudo a correlação em cada momento entre essas mesmas variáveis 

não apresentaram valores significativos para a maioria dos pontos, com exceção do ponto t4 

do biorreator 14, que apresentou uma significativa e forte correlação positiva, apresentando 

coeficiente r=0,998  e valor P = 0,03. Os valores da correlação estão apresentados na Tabela 

15. 

Momentos Biorreator 13 Biorreator 14 

 coeficiente r valor P Coeficiente r valor P 
t1 0,579033684 0,606859936 0,201855866 0,870605488 

t2 0,377453144 0,75359985 0,983756019 0,114902905 
t3 0,953357401 0,195204204 0,406704938 0,733355427 

t4 0,420800115 0,723498751 0,998836893 0,030707681 

Tabela 15: Correlações entre as variáveis quantidade de mRNA em função de X e velocidade 
específica de formação do produto (qP) para os biorreatores 13 e 14. 

Nota: destaca-se em vermelho uma correlação positiva e significativa no momento t4 do biorreator 14. 
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4.4.2. Comparação das variáveis entre os ensaios 

A comparação entre a variável biomassa, nas três condições de indução dos biorreatores 

(IPTG 0,1mM, IPTG 1mM e IPTG 2mM) mostra-nos que o biorreator na condição central 

(IPTG 1mM) apresentou um crescimento celular mais rápido, e atinge os valores mais 

elevados de X (44,769 g/L).  O ensaio no ponto central e o biorreator 14 (IPTG 1 mM e IPTG 2 

mM, respectivamente) apresentaram um perfil cinético de crescimento celular com valores 

muito semelhantes, o biorreator 13 (IPTG 0,1mM) apresentou um crescimento de biomassa 

microbiana mais longo. Apesar da diferença no tempo de condução dos ensaios, todos 

apresentaram a mesma velocidade específica de crescimento (µX) (Figura 39). 

Figura 39: Gráficos da análise cinética de crescimento de biomassa em três biorreatores, 
com diferentes concentrações do indutor IPTG. 

 

Nota: Gráfico da cinética de crescimento da biomassa dos biorreatores induzidos com IPTG 1 mM (ponto 
central), IPTG 0,1 mM (biorreator 13) e IPTG 2 mM (biorreator 14). Os biorreatores apresentaram 
concentrações de X 

A comparação da análise cinética da síntese protéica de Amblyomin-X mostra uma maior 

produção da proteína durante os ensaios em biorreator induzidos com 1mM de IPTG e 2 mM 

de IPTG quando comparados ao biorreator induzido com 0,1 mM de IPTG. cuja concentração 

Os valores finais médios mais desvio padrão da concentração de Amblyomin-X, referentes a 

1mL de meio de cultivo foram de 4,561±0,3015 g/L, 58±0,13 g/L e 5,731±0,354 g/L nos 

biorreatores induzidos com IPTG 0,1mM IPTG, 1mM e IPTG 2mM, respectivamente (Figura 

40A). Quando a variável concentração de P é analisada em função da biomassa (X) observa-

se uma maior concentração de produto protéico nos biorreatores induzidos com IPTG 2mM 
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e 0,1mM quando comparados ao biorreator no ponto central do planejamento experimental 

(IPTG 1mM). Obteve-se os valores médios mais desvio padrão de Amblyomin-X, em função 

de X, de 0,16±0,021 gP/gX,  0,124±0,002 gP/gX e 0,248±0,012 gP/gX, nos biorreatores induzidos 

com IPTG 0,1mM IPTG, 1mM e IPTG 2mM, respectivamente (Figura 40B). 

Figura 40: Gráficos da análise cinética da concentração do produto Amblyomin-X (P) 
referentes a 1 mL de meio de cultivo e em função da biomassa (X). 

 

Nota: (A) Gráfico da análise cinética da concentração de Amblyomin-X em 1mL de meio de cultivo nos 
momentos após a indução com IPTG. (B) Gráfico da análise cinética da concentração de Amblyomin-X 
em função da biomassa (X). 

A análise cinética da expressão gênica de Amblyomin-X apresentou um perfil semelhante 

entre as análises da quantidade de mRNA de Amblyomin-X em 1mL da amostra e em função 

da biomassa (X). Ao passo que as quantidades de mRNA em 1 mL de cultivo apresenta-se na 

ordem de 108 e 109, a quantidade de mRNA em função de X apresenta-se na ordem de 107. 

Ambas as análises mostraram uma maior expressão gênica de Amblyomin-X no biorreator 

induzido com 2mM de IPTG, nos tempos t1 e t2, quando comparado aos dois outros ensaios. 

Observa-se que a expressão gênica, em ambas as análises e nas três condições de indução, 

tende a atingir valores próximos no momento t4 (Figura 41). 
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Figura 41: Gráficos da cinética da expressão gênica de Amblyomin-X, referente a 1mL de 
meio de cultivo e em função da biomassa (X). 

 

Nota: (A) Análise cinética da expressão gênica de Amblyomin-X referente a 1 mL do meio de cultura em 
biorreatores. (B) Análise cinética da expressão gênica de Amblyomin-X em função da biomassa (X). 
Foram mensuradas as quantidades de mRNA nos momentos t0, t1, t2, t3 e t4. 

 

4.5. Expressão gênica de Amblyomin-X em frascos agitados e biorreatores. 

Ao analisar comparativamente a expressão gênica de Amblyomin-X entre os experimentos 

realizados em frascos agitados e em biorreatores é possível verificar uma diferença entre os 

níveis de mRNA presentes nestas duas condições de cultivo. Observou-se que a expressão 

gênica de Amblyomin-X foi maior nos ensaios realizados em frascos agitados do que nos 

ensaios em biorreatores. Observou-se também uma maior quantidade de mRNA de 

Amblyomin-X no momento t0 (imediatamente antes da indução) nos ensaios em frascos 

agitados quando comparados aos biorreatores (Figura 42).  
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Figura 42 : Gráfico da expressão gênica Amblyomin-X em função da biomassa (X) dos ensaios 
realizados em frascos agitados e dos ensaios realizados em biorreatores. 
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Acredita-se que essa diferença nos níveis de mRNA possa estar associada a característica 

presente no cultivo em biorreatores. As células bacterianas em biorreatores, sobretudo em 

processos de batelada alimentada tem a glicose como fator limitante do crescimento celular, 

e talvez este fator associado a uma alta densidade celular por um longo período de cultivo 

proporcione uma menor taxa de expressão gênica de mRNA de Amblyomin-X. Segundo Silva, 

Queiroz e Domingues (2012b) existem diversas alterações metabólicas relatadas em 

Escherichia coli quando expostas a condições de stress. A condição de ensaio em biorreator, 

em alta densidade celular com a expressão de genes heterólogos pode proporcionar uma 

sobrecarga metabólica que ocasiona as diferenças nos resultados apresentados na Figura 42. 
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5. CONCLUSÕES 

A partir dos experimentos e ensaios em diferentes concentrações, foi possível encontrar 

uma similaridade entre a expressão gênica à velocidade específica de formação do produto 

protéico (qP), indicando uma possível relação da expressão gênica com a velocidade de 

formação de proteína e não necessariamente com a concentração da proteína. Essa 

informação auxilia na compreensão geral sobre o comportamento da síntese protéica da 

proteína alvo. Os estudos em frascos agitados promoveram um auxilio na interpretação e na 

compreensão dos estudos em biorreator. A informação sobre a expressão gênica mais 

acentuada em ensaios com temperatura de indução de 37°C auxiliou a tomada de decisão e 

na condução do ensaio em biorreator, sobretudo na vazão de alimentação na fase de 

batelada alimentada. 

A partir dos experimentos realizados em frascos agitados e em biorreatores pode-se concluir 

que a expressão gênica de Amblyomin-X não possui relação direta com a concentração de 

seu produto protéico. Os resultados em diferentes metodologias de cultivo, bem como em 

diferentes condições de temperatura de indução e concentrações do indutor IPTG não 

evidenciou qualquer similaridade entre as curvas cinéticas de expressão gênica e a 

concentração de Amblyomin-X. De certa forma os resultados da correlação de Pearson 

condizem com os dados da literatura indicando uma ausência de correlação entre essas duas 

variáveis. A expressão gênica e a síntese protéica de um gene e sua proteína não são dados 

facilmente associados. Sendo assim, não foi possível quantificar, indiretamente, a proteína 

Amblyomin-X por intermédio de sua expressão gênica.  

As analises de correlações realizadas para cada momento após a indução não apresentaram 

valores significativos, exceto pelo ponto t4 do biorreator 14 evidenciado na Tabela 15.  

Não se pôde inferir indiretamente a síntese protéica por intermédio da expressão gênica, 

contudo, apesar das conclusões, observou-se que a informação cinética sobre a expressão 

gênica de Amblyomin-X representa mais um importante parâmetro para auxiliar a 

conduções dos ensaios em biorreator.  
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*De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  
NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002, 24p.  
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