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RESUMO 
 

MARTELETO, N. B. Modelagem e otimização matemática do processo de produção da 
proteína recombinante Amblyomin-X pela bactéria Escherichia coli BL21(DE3) – 
mutada. 2020. 135 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Biotecnologia da Universidade de São Paulo, Instituto Butantan e Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 2020.  

 

Amblyomin-X (Amblyomma cajennense inhibitor of Factor Xa) é uma proteína 
encontrada nas glândulas salivares do carrapato Amblyomma cajennense que inibe o 
Fator Xa da cascata de coagulação sanguínea. Ao ser expressa em Escherichia coli 
BL21(DE3), estudos mostraram que essa proteína induziu a apoptose em algumas 
células tumorais, tais como melanoma e carcinomas de pâncreas e renal. Com esses 
resultados, maiores quantidades de proteína foram requeridas e o desenvolvimento 
do processo de produção em maior escala foi necessário. A partir de um protocolo do 
processo de produção da proteína bem estabelecido, este trabalho de doutorado 
direto tem como objetivo otimizar a concentração celular obtida no momento anterior 
à indução da proteína heteróloga por meio da proposição de um modelo matemático 
fenomenológico não-estruturado que represente o processo e compreender, por meio 
da análise de fluxos metabólicos, a dinâmica do metabolismo E. coli no seu 
crescimento e na biossíntese da proteína. Trinta e oito ensaios foram realizados em 
biorreatores de 15 L no intuito de compreender os fenômenos envolvidos no processo 
de crescimento da bactéria e produção da proteína heteróloga de interesse. Desses 
ensaios, dez foram tomados para a proposição do modelo fenomenológico e ajustar 
os seus parâmetros. Um modelo fenomenológico do processo de produção da 
Amblyomin-X composto por 14 variáveis de estado, 1 equação de transporte de 
indutor do meio extracelular para o meio intracelular, 1 equação cinética de 
crescimento celular e 1 equação cinética de produção da proteína foi proposto e 
simulado utilizando o software Matlab®. O ajuste de parâmetros do modelo foi 
realizado em linguagem Fortran e validado estatisticamente através do Teste-F. O 
modelo foi aprovado nesse teste estatístico e foi empregado para alimentar o 
otimizador em Matlab® visando maximizar a concentração celular no momento 
anterior à indução (produção de proteína associada ao crescimento). Empregando 
perfil de vazão de alimentação resultante da otimização, foi possível atingir a 
concentração de 30,25 g/L de células no biorreator. Para a compreensão do 
metabolismo da E. coli e análise de fluxos metabólicos, um ensaio (dentre os 38 
demais) foi realizado com maior número de amostragens. A análise de fluxos 
metabólicos foi realizada utilizando o software Metatool e o software Matlab®, 
resultando em três conjuntos de modos de fluxos elementares. A partir desses modos 
elementares, foram geradas três diferentes “fotografias”, que representam o 
metabolismo da bactéria ao longo do processo de produção da proteína. A 
comparação entre tais “fotografias” mostra que não existem mudanças significativas 
na distribuição de fluxos nas vias do metabolismo central da bactéria ao longo do 
processo. A compreensão e a estimativa do fluxo de carbono a partir da velocidade 



 
 
de respiração microbiana também permitiu a proposição de outro modelo matemático 
para o monitoramento da produção de ácido acético em tempo real. 

 

Palavras-chave: Otimização de bioprocessos. Modelagem matemática. Análise de 
fluxos metabólicos. Amblyomin-X. Escherichia coli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  
 

MARTELETO, N. B. Modeling and mathematical optimization of the production process 
of recombinant protein Amblyomin-X by the bacterium Escherichia coli BL21(DE3) – 
mutated. 2020. 135 f. Thesis (PhD in Biotechnology) – Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Biotecnologia da Universidade de São Paulo, Instituto Butantan e Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 2020.  

 
Amblyomin-X (Amblyomma cajennense inhibitor of Factor Xa) is a protein found in 
the salivary glands of the Amblyomma cajennense tick that inhibits Factor Xa from 
blood coagulation cascate. When expressed in Escherichia coli BL21(DE3), studies 
have shown that this protein induced apoptosis in some tumor cells, such as melanoma 
and pancreatic and renal carcinomas. With these results, greater amounts of protein 
were required and the development of the larger-scale production process was 
necessary. Based on a well-established protein production process protocol, this PhD 
work aims to optimize the cell concentration obtained prior to the induction of the 
heterologous protein by proposing an unstructured phenomenological mathematical 
model that represents the process and to understand, through the analysis of 
metabolic flux, the dinamics of E. coli  metabolism in its growth and protein 
biosynthesis. Thirty-eigth tests were performed in 15 L bioreactors in order to 
understand the phenomena involved in the process of bacterial growth and production 
of the heterologous protein of interest. From these tests, ten were taken to propose the 
phenomenological model and adjust its parameters. A phenomenological model of the 
Amblyomin-X production process composed   by 14 state variables, 1 transport 
equation of inducing extracellular media, 1 kinetic   equation for protein production was 
proposed and simulated using Matlab® software. The adjustment of model parameters  
was performed in Fortran language and validated through F-Test. The model was  
approved in this statistical test and was used to feed  the optimizer in Matlab® in order 
to maximize cell concentration in the moment prior induction (production of protein 
associated with growth). Using the feed flow profile resulting from the optimization, it 
was possible to reach 30.25 g/L cell concentration in the bioreactor. For the 
understanding of E. coli metabolism and analysis of metabolic  fluxes, one test (among 
the remaining 38) was performed with a larger number of samples. The metabolic flux 
analysis was performed using the Metatool and Matlab® softwares, resulting in three 
sets of elementary flux modes. From these elementary modes, three diferente 
“photographs” were generated, wich represent the metabolism of the bacteria 
throughout the protein production process. The comparison between such 
“photographs” show that the are no significant changes in the distribution of fluxes in 
the pathways of the central metabolism of the bacteria throughout the process. The 
understanding and estimation of the carbon flux from the microbial respiration speed 
also allowed the proposition of another mathematical model for the monitoring of acetic 
acid production in real time. 
 
Keywords:   Bioprocess optimization. Mathematical modeling. Analysis of metabolic 
flows.  Amblyomin-X. Escherichia coli



 
INTRODUÇÃO 

 

A plataforma tecnológica das indústrias farmacêuticas vem sido alterada desde 

1980 com o advento dos medicamentos biológicos – os biofármacos, que são aqueles 

produzidos a partir de seres vivos por meio de processos biotecnológicos. Tais 

medicamentos são em sua grande maioria proteínas, que têm estrutura molecular 

normalmente parcialmente conhecida e muito mais complexa do que as moléculas 

sintéticas, o que torna difícil a sua reprodução (FERNANDES, 2015).  

O custo de desenvolvimento dos biofármacos é alto, na medida em que exige 

testar processos de produção para compreender os fenômenos envolvidos na 

obtenção do produto de interesse e estabelecer um protocolo de produção, realizar 

ensaios clínicos e a concessão da aprovação de agentes regulatórios. No entanto, o 

seu mercado vem crescendo continuamente devido à eficácia que esses 

medicamentos têm no tratamento de doenças não curáveis pela terapia convencional 

(PFIZER, 2014). No Brasil, os gastos do Ministério da Saúde com os biofármacos no 

ano de 2016 representaram 50% dos gastos totais com medicamentos, o que significa 

R$ 13 bilhões, sendo que a parcela comprada desses biomedicamentos foi de 5% do 

total (INTERFARMA, 2016). 

O primeiro biofármaco desenvolvido utilizando microrganismo geneticamente 

modificado foi a insulina humana em 1982. Desde então vários outros têm sido 

produzidos a partir de diferentes organismos, tais como hormônio de crescimento 

humano, citocinas (eritropoietina, interferona, interleucinas), fatores de coagulação, 

anticorpos monoclonais e fator VIII. A aplicação dos biofármacos é diversa, como por 

exemplo, no tratamento de Hepatite B e C, diabetes, leucemias, esclerose múltipla e 

hemofilia A (PFIZER, 2014). 

Em 2010, Chudzinski-Tavassi et al. reportaram uma proteína com atividade 

antitumoral in vivo, que reduz a metástase em melanoma e com atividade pró-

apoptótica em melanoma e carcinomas de pâncreas e renal. Tal proteína, denominada 

Amblyomin-X, foi identificada enquanto se explorava uma biblioteca cDNA derivada 

das glândulas salivares do carrapato Amblyomma cajennense (BATISTA et al., 2009).  

A saliva dos carrapatos é composta por várias substâncias que estão 

envolvidas na cascata de coagulação sanguínea, motivo que levou à seleção e à 

caracterização destes compostos (BATISTA et al., 2008). Dentre essas substâncias, 

a Amblyomin-X é uma proteína com estrutura única capaz de inibir o Fator Xa, que 

tem um papel importante na coagulação sanguínea. Essa proteína, além de possuir 



 
atividade citotóxica nas células tumorais, exibe pouca ou nenhuma atividade em 

células normais (CHUDZINSKI-TAVASSI et al., 2010), indicando uma vantagem frente 

aos tratamentos convencionais contra os tipos de câncer. 

O processo de produção da Amblyomin-X em escala de biorreatores era 

desconhecido e, dado o seu potencial como biofármaco, surgiu a necessidade do seu 

estudo e desenvolvimento para que os testes pré-clínicos e clínicos com essa proteína 

fossem realizados. Então, deu-se início ao desenvolvimento de um processo de 

produção que obtivesse altas concentrações da proteína de interesse. 

Uma vez que o processo de produção da proteína estivesse estabelecido, 

resultando em um protocolo de processo, a otimização da concentração celular é 

interessante economicamente, na medida em que está relacionada à obtenção de 

maiores concentrações da proteína Amblyomin-X.   

Nesse âmbito, este trabalho tem como objetivo otimizar a concentração celular 

resultante no momento anterior à fase de indução do processo de produção da 

proteína heteróloga Amblyomin-X em biorreatores de 15 L, utilizando a bactéria 

Escherichia coli BL21(DE3), por meio de um modelo fenomenológico não estruturado 

que represente o processo. Tem também como objetivo compreender, por meio da 

análise de fluxos metabólicos, a dinâmica do metabolismo da E. coli no seu 

crescimento e na biossíntese da proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCLUSÃO 

 

Foram conduzidos com sucesso 38 ensaios em biorreatores de 15 L para 

diferentes concentrações celulares e da proteína Amblyomin-X. 

A condução desses 38 ensaios permitiu observar que: i) a produção de 

proteínas heterólogas é diretamente proporcional à concentração celular; ii) a 

obtenção de elevadas produtividades celulares depende da máxima transferência de 

oxigênio no meio de cultivo; iii) a observação do fenômeno de overflow metabólico em 

Escherichia coli, quando cultivada em glicose, exige estratégias de condução de 

processo sob condições limitantes da fonte de carbono. 

Das observações desses 38 ensaios foi possível propor um modelo matemático 

fenomenológico não estruturado para a produção da proteína heteróloga Amblyomin-

X contendo 14 variáveis de estado, 1 variáveis operacionais e 30 parâmetros, 

contemplando os fenômenos observados de limitação por glicose, de limitação por 

oxigênio dissolvido e de inibição por ácido acético. 

Foi possível ajustar os 30 parâmetros do modelo fenomenológico não 

estruturado e validá-lo estatisticamente, utilizando o método de Nelder e Mead 

descrito no programa em Fortran AJPAR. Dessa validação, concluiu-se que o modelo 

conseguiu representar os fenômenos mais significativos na condução dos cultivos 

com a Escherichia coli BL21(DE3) expressando a proteína Amblyomin-X, tanto na 

etapa de crescimento celular, como na etapa de expressão da proteína. 

A obtenção de um modelo fenomenológico não estruturado ajustado e validado 

permitiu maximizar a concentração celular no momento anterior à indução, otimização 

essa utilizando o software Matlab®. 

A concentração celular máxima obtida foi de 30,54 g/L no tempo de 15 h, 

resultando na produtividade celular de 2,04 g/L.h. 

A concentração de proteína Amblyomin-X resultante dessa condução otimizada 

foi de 6 g/L, obtida através da simulação do modelo matemático validado. 

A capacidade máxima de transferência de oxigênio determina os valores das 

produtividades celulares finais. Portanto, o valor do coeficiente de transferência de 

oxigênio (kLa) do biorreator empregado deve ser medido com precisão, pois é 

fundamental na definição do melhor protocolo de processo de produção da proteína 



 
Amblyomin-X. O valor máximo empregado do coeficiente de transferência de oxigênio 

(kLa) do biorreator de 15 L empregado foi de 1300 h-1.  

Os problemas mais frequentes encontrados durante as buscas de perfis ótimos 

de alimentação foram os de convergência em pontos de mínimo local, ou aqueles 

inerentes aos métodos de otimização. 

Na análise de fluxos metabólicos, foi possível encontrar a distribuição dos 

fluxos da Escherichia coli na produção da proteína Amblyomin-X, verificando que não 

há diferenças significativas na distribuição de fluxos ao longo de todo o processo. 

Através desses fluxos foi possível observar que: i) a máxima velocidade 

específica de crescimento celular, sob as condições de não limitação da glicose, foi 

de 0,24 h-1; ii) a máxima velocidade específica de crescimento celular, sob as 

condições de não produção de ácido acético, foi de 0,22 h-1. 

A compreensão e a estimativa do fluxo de carbono a partir da velocidade de 

respiração microbiana também permitiu a proposição de um outro modelo matemático 

para o monitoramento da produção de ácido acético em tempo real. 
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