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RESUMO  
 

Grabarz F. Produção de interferon-alfa consenso recombinante em 
Escherichia coli: avaliação de estratégias para obtenção da proteína 
solúvel. [Tese (Doutorado em Biotecnologia)] – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2021. 
 

A indústria de biofármacos cresceu de forma acelerada nos últimos anos e seus 

produtos são utilizados como tratamento de diversas doenças. A citocina 

interferon-α tem sido amplamente utilizada devido às suas propriedades 

antivirais e antineoplásicas, principalmente na manifestação do vírus da Hepatite 

C. Desenvolveu-se uma molécula recombinante não natural, o recombinant 

interferon consenso (cIFN), projetada após a análise da sequência de 

aminoácidos dos diversos subtipos de IFN-α, gerando uma molécula consenso. 

Este trabalho visa desenvolver Bioprocessos para produção e purificação do cIFN 

em E. coli utilizando diversas estratégias para obtenção da proteína em forma 

solúvel e ativa. Inicialmente, a fusão proteica de cIFN com Fh8 e DsbC foi testada. 

Três proteínas de fusão com cIFN foram construídas em laboratório: HF-IFN (tag 

Fh8 fusionada ao cIFN); HD-IFN (tag DsbC fusionado ao cIFN) e o H-IFN (cIFN 

fusionada apenas com His-tag e sem tag de solubilidade). Os resultados obtidos, 

indicam que a presença da tag Fh8 (HF-IFN) aumenta a produção da proteína 

alvo na fração solúvel e favorece a manutenção desta condição quando 

comparada a construção sem a tag (H-IFN). Ademais, a recuperação de cIFN 

derivada da construção HD-IFN foi inferior ao HF-IFN e, também, foi detectada 

a presença de diversos contaminantes que impediram o uso posterior da 

molécula. Assim, os experimentos com HF-IFN foram priorizados. Os 

parâmetros usados nos cultivos celulares também exerceram efeito sobre a 

solubilidade proteica. BL21(DE3) transformadas com o plasmídeo pET28a-HF-

IFN foram cultivadas a 37 °C e induzidas com 1 mM de IPTG, o HF-IFN se 

concentrou majoritariamente na fração insolúvel. A diminuição da temperatura 

de 37 °C para 30 °C e a redução da concentração de IPTG de 1 mM para 0,1 mM 

usada na indução favoreceu o acúmulo na fração solúvel. Os resultados também 

sugerem que quanto maior o tempo de cultivo, maior é a tendência de a proteína 

tornar-se insolúvel. A produção também foi testada em outros três meios de 

cultura que não possuem proteína de origem animal: meio de cultura de 

autoindução e outros dois meios de cultura quimicamente definidos SDAB e 



HDF. O cultivo feito com a cepa BL21(DE3) transformada com o plasmídeo 

pET28a-HF-IFN em meio de autoindução a 30 °C teve maior rendimento de 

proteína alvo na fração solúvel quando comparado aos outros dois. Após a 

purificação da fusão HF-IFN por Q-Sepharose e IMAC-Ni2+, a retirada da tag 

Fh8 foi realizada por hidrólise enzimática mediada por TEV, graças ao sítio de 

clivagem inserido entre a tag Fh8 e o cIFN. A separação de cIFN foi realizada em 

nova IMAC-Ni+2. Os resultados obtidos demonstram que o cIFN recombinante 

foi obtido com 100% de pureza. Além disso, o cIFN exerceu forte atividade 

antiviral utilizando baixas concentrações da molécula produzida. Assim, a 

molécula foi capaz de inibir o efeito citopático de Arbovirus e também SARS-CoV-

2 após a infecção em células VERO in vitro. Análise por dicroísmo circular de 

cIFN mostra que a estrutura secundária foi gerada como esperado. Assim, esta 

pesquisa visa contribuir com a geração de conhecimento aplicado na área da 

biotecnologia farmacêutica. 

Palavras-Chave: Arbovírus. Interferon. Biofármaco. Antiviral. E. coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Grabarz F. Production of recombinant interferon-alpha in Escherichia 
coli: evaluation of strategies for obtaining soluble protein. [Thesis (Ph. 
D. thesis in Biotechnology)] – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo; 2021. 

 

The biopharmaceutical industry has grown rapidly and its products are used to 

treat various diseases. The cytokine interferon-α has been widely used due to its 

antiviral and antineoplastic properties, mainly in the manifestation of the 

Hepatitis C virus. An unnatural recombinant molecule, the recombinant 

interferon consensus (cIFN), developed after analyzing the sequence of amino 

acids of the various IFN-α subtypes, generated a consensus molecule. This work 

aims to develop a bioprocess for the production and purification of cIFN in E. coli 

using different strategies to obtain the protein in soluble and active form. 

Initially, protein fusion of cIFN with Fh8 and DsbC was tested. Three cIFN fusion 

proteins were constructed in the laboratory: HF-IFN (tag Fh8 fused to cIFN); 

HD-IFN (DsbC tag fused to cIFN) and H-IFN (cIFN fused only with His-tag and 

without solubility tag). The results obtained indicate that the presence of the Fh8 

tag (HF-IFN) increases the production of the target protein in the soluble fraction 

and favors the maintenance of this condition when compared to the construction 

without the tag (H-IFN). In addition, the recovery of cIFN derived from the HD-

IFN construct was lower than that of HF-IFN, and the presence of several 

contaminants prevented the later use of the molecule. Thus, experiments with 

HF-IFN were prioritized. The parameters used in cell cultures also had an effect 

on protein solubility. When BL21 (DE3) transformed with the plasmid pET28a-

HF-IFN were cultured at 37 °C and induced with 1 mM IPTG, the HF-IFN was 

mainly concentrated in the insoluble fraction. The decrease in temperature from 

37 °C to 30 °C and the reduction of the IPTG concentration from 1 mM to 0.1 mM 

used in induction favored the accumulation in the soluble fraction. The results 

also suggest that the longer the cultivation time, the greater the tendency for the 

protein to become insoluble. The production was also tested in three other culture 

media that do not have animal protein: autoinduction culture medium and two 

other chemically defined culture media SDAB and HDF. The culture made with 

the BL21(DE3) strain transformed with the plasmid pET28a-HF-IFN in 



autoinduction medium at 30 °C had a higher yield of target protein in the soluble 

fraction when compared to the other two. After the purification of the HF-IFN 

fusion by Q-Sepharose and IMAC-Ni2 +, the removal of the Fh8 tag was performed 

by TEV-mediated enzymatic hydrolysis, using a cleavage site inserted between 

the Fh8 tag and the cIFN. The cIFN separation was performed in a IMAC-Ni+2. 

The results obtained demonstrate that the recombinant cIFN was obtained with 

100% purity. In addition, cIFN exerted strong antiviral activity using low 

concentrations of the produced molecule. Thus, the molecule was able to inhibit 

the cytopathic effect of Arbovirus and also SARS-CoV-2 after infection in VERO 

cells in vitro. Analysis by circular dichroism of cIFN shows that the secondary 

structure was generated as expected. Thus, this research aims to contribute to the 

generation of applied knowledge in the field of pharmaceutical biotechnology. 

Keywords: Arbovirus. Interferon. Biopharmaceutical. Antiviral. E. coli. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Características gerais dos interferons 

 

 Os interferons (IFN) foram descritos pela primeira vez em 1957 como uma classe 

de glicoproteínas heterogêneas com forte atividade antiviral (1). A descoberta desta 

classe de moléculas foi produto da pesquisa liderada por Isaacs & Lindenmann em 

1957, cuja investigação tinha escopo definido na área da interferência viral. Até então, 

o conceito de interferência viral postulava que um determinado vírus (ativado ou 

inativado) poderia influenciar a replicação de um vírus secundário (2). Posteriormente, 

foi demonstrado que a maioria dos casos de interferência viral tinha correlação com a 

síntese de produtos celulares – os interferons. Estas proteínas demonstraram ter 

atividade antiviral, uma vez que induziam eventos imunorregulatórios, possuíam 

caráter antiangiogênico e inibiam o crescimento celular através da ativação de diversos 

genes (3). 

 O estresse celular proveniente de diferentes estímulos está conectado a diversas 

cascatas de sinalizações moleculares com o objetivo final de restabelecer a homeostase 

do organismo. Deste modo, a família dos interferons é essencial na imunidade inata e 

adquirida atuando contra agentes patogênicos e células tumorais (4). Em função de 

sua localização genética, organização estrutural dos receptores e suas propriedades 

bioquímicas, os interferons foram classificados em 3 grandes grupos: tipo I, tipo II e 

tipo III (4,5). 

1.1.1. Interferons tipo I 

 

 Os interferons do tipo I (IFN-α/β) são produzidos primariamente pelo sistema 

imune inato e correspondem a uma classe de citocinas envolvidas diretamente na 

resposta antiviral (5). Esta classe de moléculas forma um grande grupo de citocinas 

estruturalmente semelhantes, podendo ser encontrados mais de 13 isotipos diferentes 

em humanos como o IFN-α, IFN-β, IFN-ε e IFN-ω (6). Os genes responsáveis pela 

codificação dos IFN-I formam um conglomerado em um único lócus no cromossomo 

9 nos humanos, e no cromossomo 4 em camundongos (7). 



22 
 

A sinalização dos IFN-I se desenvolveu de forma a abranger grande diversidade. 

Inicialmente, receptores de reconhecimento padrão (RRPs) localizados no ambiente 

intracelular participam da identificação de padrões moleculares associados à 

patógenos (PAMPs), principalmente ácidos nucléicos virais, sendo este o primeiro 

nível de uma resposta baseada em IFN-I (8). Um dos principais mecanismos que 

estimula a síntese de IFN-α é desencadeado através da ativação de uma classe de RRPs 

– os Toll-Like Receptors (TLRs). O TLR 7, localizado no endossomo intracelular, é 

capaz de reconhecer RNA de fita simples (ssRNA) e ativar os fatores reguladores de 

interferon (IRF) 5 e IRF7. Esta cascata de sinalização intracelular desencadeia o 

aumento da produção do IFN-α na célula do hospedeiro (9). Outra via descrita na 

literatura, também pertencente à imunidade inata, é baseada na ativação do TLR 9, 

amplamente expresso em células dendríticas plasmocitóides. Este receptor de 

reconhecimento padrão, reconhece sítios CpG do DNA invasor e é capaz de 

desencadear resistência antiviral com ampla liberação de IFN-α/β (10). A citocina é 

posteriormente secretada e atua de forma autócrina e parácrina. As células adjacentes 

reconhecem a citocina através do receptor específico dos interferons (IFNAR1 e 

IFNAR2), o que induz a expressão de vários outros genes relacionados ao estado 

antiviral (5). 

A atividade efetora dos interferons se inicia após sua ligação com os receptores 

de interferon da membrana celular. Desta forma, um sinal é transmitido através da 

membrana celular desencadeando mudanças nas propriedades celulares. A ação dos 

interferons é caracterizada pela sua rapidez, uma vez que todos os elementos 

necessários para a sinalização já estão presentes de forma basal (11,12). Sendo assim, 

todas as categorias dos interferons usam uma via de sinalização denominada JAK-

STAT (Janus Quinase-Signal transducer and activator of transcription) para 

concretizar a sinalização intracelular (13). 

Dos quatro tipos de JAKs descobertos, três deles são continuamente expressos 

(JAK1, JAK2 e a tirosina quinase 2, TYK2) e atuam na cascata de sinalização dos 

interferons (14). As JAKs se ligam às cadeias intracelulares do receptor de interferon 

proporcionando uma estabilização estrutural que leva à transmissão da sinalização 

como consequência (13). 

 As tirosinas quinases pertencentes à família Janus (JAKs) estão associadas 

intimamente aos receptores dos interferons, tornando estes elementos cruciais para as 
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atividades biológicas destas citocinas. Os STATs, transdutores de sinais e ativadores da 

transcrição, são os segundos elementos nesta via e possuem a função de perpetuar o 

sinal proveniente dos IFNR através da cascata de sinalização intracelular (15). Após a 

interação dos diferentes ligantes com seus respectivos receptores de interferons, os 

domínios quinase associados às JAKs são ativados e fosforilam os resíduos de tirosina 

presentes nos domínios intracelulares das subunidades do receptor em questão. Estes 

sítios vão servir como locais de ancoramento das diferentes STATs, recrutadas de 

acordo com o estímulo recebido. Posteriormente, as JAKs fosforilam as proteínas 

STATs que acabam formando complexos únicos que atuam como fatores de transcrição 

no nível molecular. Estes complexos se deslocam para o núcleo e através da ligação 

com promotores específicos no DNA desencadeiam o processo de transcrição genética 

(16). Portanto, a função dos STATs é dependente da fosforilação da tirosina pelas JAKs 

caracterizando a via JAK-STAT. O produto final desta via é a transcrição genética 

mediada pelos interferons (interferon-stimulated genes, ISGs) (15,17).  

 Os ISGs caracterizam uma das vias efetoras de controle da proliferação viral 

através da inibição da replicação do vírus. Um dos genes induzidos pelos interferons 

tipo I são as proteino-quinases serina/treonina (PKR – Protein Kinase RNA-activated). 

Estas enzimas têm como função inibir a síntese de proteína viral através da fosforilação 

do fator de iniciação da tradução (EIF2α - Eukaryotic Initiation Factor). Os interferons 

de tipo I também induzem o aumento da produção de RNAses em ambiente 

intracitoplasmático. Este evento culmina no aumento da taxa de degradação de RNA 

viral impedindo a formação da partícula infecciosa. As proteínas antivirais atuam 

sinergicamente com as funções citotóxicas das células Natural Killer (NK) e linfócitos 

T CD8+, caracterizando os mecanismos efetores da imunidade antiviral (5). 

Nos dias de hoje, após mais de 50 anos da descoberta dos interferons do tipo I, 

esta molécula continua como uma valiosa opção de tratamento terapêutico para 

diversas doenças de etiologia viral (18,19) como a hepatite C (20), hepatite B e o herpes 

vírus-8 (agente etiológico do Sarcoma de Kaposi) (2).  

Apesar de relacionados primariamente às infecções virais, os interferons possuem 

características pleiotrópicas, apresentando uma variedade de funções 

imunomodulatórias em nosso organismo. Desta forma, há estudos que demonstram o 

potencial terapêutico dos IFN-I na leucemia de células pilosas (21) e leucemias 

mielóides (22), além de poderem ser usados como adjuvantes no tratamento de 
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melanoma cutâneo maligno (23). Assim, esta classe de moléculas se tornou um dos 

carros chefe da indústria farmacêutica, principalmente no tratamento de infecções 

crônicas da Hepatite C (IFN-α) e esclerose múltipla (IFN-β) (24,25). 

1.1.2. Interferon-α Consenso (cIFN) 

 

 O potencial terapêutico dos IFN resultou na produção de diversos 

medicamentos importantes como o IFN α-2a (Roferon A®) e o IFN α-2b (Intron A®), 

que posteriormente foram substituídos por formas peguiladas dessas proteínas 

(Pegasys® e PEG-Intron) (26). Estes medicamentos baseados na composição estrutural 

do IFN α-2 são usados como primeira linha de tratamento em casos de Hepatite C e 

também têm aplicação terapêutica em casos de Hepatite B e Leucemias (18,27). 

Pacientes infectados com o genótipo 1 do vírus HCV, o mais comum e mais difícil de 

tratar, podem manifestar a doença de forma crônica devido à alta carga viral e à baixa 

responsividade aos tratamentos convencionais (28). Até mesmo a forma peguilada do 

IFN-α (PEG-IFN-α), com ou sem a adição do antiviral ribavirina, se mostrou ineficaz 

em pacientes que não respondiam a estes tratamentos já padronizados (29). Este 

cenário evidencia a necessidade de uma abordagem terapêutica mais efetiva para este 

grupo de pessoas acometidas pelo HCV-1, além dos pacientes infectados por qualquer 

outro genótipo do vírus que não demonstram resposta satisfatória após tratamento 

com IFN-α (30). 

 Além da forma endógena de IFNs, uma forma não natural recombinante – 

recombinant interferon consensus, IFN-con, cIFN ou rhIFN - foi projetada após a 

análise da sequência dos aminoácidos presentes em diversos subtipos de IFN-α (31). 

As atividades biológicas do cIFN demonstraram ser significantemente mais eficientes 

que do IFN α-2a e IFN α-2b acerca de propriedades antiproliferativas, antivirais e em 

ensaios de indução de células NK (26). A comprovação da atividade biológica superior 

do cIFN quando comparada às formas endógenas naturais, assim como o seu perfil 

biológico, culminou no desenvolvimento do Infergen®. Este medicamento é usado para 

tratamento de pacientes com hepatite C que não obtêm resposta satisfatória quando 

submetidos a tratamentos convencionais ou que ainda apresentaram reincidência 

quando submetidos a tratamentos padrões baseados na administração do IFN α-2 

(32–34). 
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1.2 Mercado de produtos biofarmacêuticos 

 

Em 1972, o professor de medicina Stanley Cohen da Universidade de Stanford e 

o bioquímico Herbert Boyer da Universidade da Califórnia trocaram experiências que 

permitiriam, em última instância, cientistas clonarem plasmídeos dentro de bactérias 

(35). Esta foi a ideia central que não só fomentaria a síntese de diversos produtos 

biotecnológicos, mas impactaria positivamente na qualidade de vida de toda a 

sociedade. 

Cohen e Boyer juntaram dois elementos centrais na manipulação dos 

plasmídeos: a transformação e o uso de enzimas de restrição. De forma conjunta, estes 

dois elementos seriam as ferramentas centrais nos processos de clonagem gênica e 

síntese das proteínas recombinantes (36). A tecnologia do DNA recombinante era de 

grande potencial. De modo a se precaver, diversas conferências acerca da segurança 

dos produtos que poderiam ser gerados já aconteciam nos Estados Unidos em 1975, 

três anos depois do primeiro encontro entre os dois cientistas. Boyer, em parceria com 

um investidor chamado Robert Swanson montou a primeira empresa de biotecnologia 

– Genentech – que, em colaboração com o Instituto de Tecnologia da Califórnia, se 

firmaram como pioneiros na síntese de DNA em ambiente laboratorial. A Genentech 

prosseguiu com os avanços e experimentos. Finalmente, haviam conseguido a síntese 

da primeira proteína recombinante em bactérias E. coli: o hormônio humano 

somatostatina (35). Nascia uma nova área da ciência: a biotecnologia comercial.  

Um experimento conduzido por Wolff e colegas em 1990 mostrou à 

possibilidade de se transmitir in vivo os genes da β-galactosidase, cloranfenicol 

acetiltransferase e luciferase para o músculo esquelético de camundongos através da 

injeção de uma solução salina com plasmídeos (37). Este experimento não só iniciou a 

explosão da indústria biotecnológica, mas também biofarmacêutica.  

A possibilidade de sintetizar quantidades ilimitadas de determinadas proteínas 

incentivou a indústria biofarmacêutica a se tornar um mercado multibilionário. Este 

processo é conduzido através da utilização da maquinaria molecular eucariótica e 

procariótica, geralmente com o emprego de um vetor plasmidial (38). Atualmente, há 

aproximadamente mais de 374 produtos biofarmacêuticos disponíveis para 

comercialização. O relatório financeiro do Le Merie indica que as vendas de 

biofámarcos entre 2014 e 2017 superou os 651 bilhões de dólares, demonstrando a alta 
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rentabilidade no desenvolvimento de novos medicamentos (39). Nos últimos 4 anos, 

as células de mamíferos, especificamente as células CHO, tem sido mais utilizadas na 

produção de proteínas mais complexas como anticorpos monoclonais (39).  

No ano 2000, foi descrito que os antivirais derivados de metabólitos primários 

e secundários (não recombinantes) de organismos vivos movimentaram ao redor de 

USD 10 bilhões (41). Em 2017, foi publicado um relatório que demonstrou que a 

comercialização de antivirais (proteínas recombinantes, inibidores de proteases, 

inibidores de polimerases e transcriptases) representava a cifra de USD 41 bilhões 

anuais. No mesmo relatório, há uma previsão de aumento de 75% deste valor, 

chegando a aproximadamente USD 70 bilhões em 2025 (42). Fatores ambientais e 

comportamentais como, por exemplo, o aumento da prevalência de doenças 

sexualmente transmissíveis e de infecções virais são fatores considerados essenciais 

para o crescimento destes números. Ademais, o grande investimento da indústria 

farmacêutica neste nicho de medicamentos tende a impulsionar ainda mais a 

movimentação financeira ao redor desta classe de moléculas.   

1.3.1. Produção de biofármacos em Eschericia coli 

 

A bactéria E. coli foi a plataforma de expressão pioneira na produção de 

biofármacos e se consolidou na prática industrial. E. coli é amplamente utilizada 

devido a sua alta velocidade de crescimento, baixa complexidade em manipulações 

genéticas e alto rendimento na síntese de proteínas recombinantes (aproximadamente 

30-50% das proteínas totais) (43,44). Atualmente, diversos medicamentos são 

produzidos em E. coli sendo alguns exemplos: insulina humana, interferon-α2a, 

anakinra, somatropina dentre vários outros (45). 

As clonagens genéticas e a expressão de genes heterólogos em E. coli só se 

tornou possível após o entendimento da regulação gênica presente dos operons 

bacterianos. Embora o operon lac não seja o único disponível, segue sendo o mais 

utilizado na biotecnologia. O operon lac foi inicialmente descrito em um trabalho 

desenvolvido por Jacob e Monod em 1961 (46) e foi o ponto inicial para um maior 

entendimento da genética bacteriana aplicada à produtos farmacêuticos. Para 

compreender o mecanismo da transcrição dos genes heterólogos sob controle do 

operon lac é necessário o aprofundar o conhecimento acerca da estrutura gênica do 

operon, assim como seus mecanismos de regulação e indução. 
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A região regulatória completa do operon lac se refere a um locus policistrônico 

presente no genoma bacteriano. Esta região é formada por um promotor e um 

operador seguido pelos genes envolvidos no metabolismo da lactose: a β-galactosidase 

(lacZ), a Lac permease (lacY) e a β-galactosidase acetiltransferase (lacA) (47). 

Para a maioria das células, a principal fonte de energia metabólica é derivada da 

glicose, mesmo na presença de outras fontes de açúcar. No entanto, a medida que a 

concentração da glicose diminui, o operon lac é ativado e a transcrição das enzimas 

que oxidam a molécula da lactose é iniciada (48).  

Bactérias cultivadas em meio de cultura contendo duas fontes de carbono 

diferentes (como a glicose e lactose) priorizam o consumo da glicose e inibem a síntese 

de enzimas relacionadas a degradação da lactose. O crescimento de bactérias nestes 

meios é denominado diáuxico. A oxidação inicial da glicose ao invés da lactose ocorre, 

pois, a degradação da glicose reprime catabolicamente a transcrição de genes do 

operon lac através da diminuição do AMP cíclico (cAMP). O cAMP tem como uma de 

suas funções se ligar à proteína catabólito ativadora (PCA). Quando o cAMP e PCA se 

encontram conjugadas, esta estrutura migra para a região do operon lac da célula 

servindo como sinal de reconhecimento pela RNA polimerase (49).   

Após a exaustão da glicose, a concentração de cAMP se eleva e se liga à PCA 

permitindo o acoplamento da RNA polimerase à região promotora do operon. A lactose 

assume o papel de indutor do operon de forma a retirar o repressor ligado previamente 

a região operadora. Desta forma, a RNA polimerase pode finalmente transcrever os 

genes necessários para a oxidação da lactose (49).  Portanto, a glicose inicialmente 

incorporada e metabolizada pela célula, reprime catabolicamente o operon lac. 

Para a produção de proteínas heterólogas, o gene de interesse é colocado em um 

plasmídeo sob o controle do operon lac. Através do cultivo bacteriano, e consequente 

assimilação da lactose, o gene heterólogo é expresso e a proteína de interesse é 

produzida. 

1.3 Produção do cIFN comercial e estratégias para aumentar a solubilidade 

proteica 

 

 Devido à rápida ascensão das indústrias biofarmacêuticas, o entendimento e a 

concepção de novos biofármacos se tornam cada vez mais importantes. Apesar de 
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demonstrar uma atividade biológica superior, a produção do cIFN continua um desafio 

(26). Pesquisadores conseguiram obter o cIFN em Escherichia coli de forma insolúvel, 

presente em corpos de inclusão bacterianos. Desta forma, há necessidade de diversas 

etapas com o objetivo de isolar, lavar e solubilizar o precipitado para só então purificar 

e obter o cIFN biologicamente ativo (50,51). Assim, o Infergen®, a forma comercial do 

interferon alfacon-1, é sintetizado na plataforma de expressão recombinante baseada 

em E. coli. Porém, por ser produzida em corpos de inclusão, esta molécula alvo precisa 

ser renaturada para assumir uma conformação biologicamente ativa antes de ser 

purificada em diversos passos cromatográficos (Valeant Pharmacheuticals, Inc.) (26).  

Como um sistema de expressão bacteriano, E. coli apresenta limitações acerca 

de obtenção de proteínas mais complexas devido à ausência de uma maquinaria 

intracelular específica capaz de realizar modificações pós-traducionais (52). A 

literatura também relata que 75% das proteínas humanas podem ser produzidas em E. 

coli com sucesso. No entanto, apenas 25% destas são sintetizadas em uma forma 

solúvel e ativa. Se tratando desse mesmo sistema, encontramos outros obstáculos para 

conseguir um produto final. Formações inadequadas nas ligações dissulfeto, ausência 

de chaperonas para auxiliar a formação conformacional ativa da proteína e 

incompatibilidade de códons usados na célula hospedeira para proteína de interesse 

são alguns dos desafios a serem enfrentados (53–55). 

 Apesar dos problemas destacados acima, a plataforma de expressão 

recombinante em E. coli apresenta diversos benefícios, o que a torna uma ferramenta 

essencial na área da Biotecnologia. O baixo custo e a facilidade de manuseio, além de 

uma construção específica lançando mão da engenharia de proteínas, são pontos 

positivos no manuseio e cultivo da E. coli. Ademais, diversas estratégias foram e estão 

sendo desenvolvidas para obtenção do produto final de melhor qualidade, sendo 

algumas delas: o uso de diferentes linhagens mutantes, coprodução de chaperonas, 

menor temperatura durante cultivo bacteriano e o advento da fusão de moléculas com 

a proteína de interesse (52–54). 

 Nos últimos anos, foram testadas diversas abordagens e metodologias com foco 

na expressão genética do cINF em E. coli (56). Estas estratégias englobam diferentes 

métodos de cultivo bacteriano tendo como exemplos: o desenvolvimento de um meio 

de cultivo que renova a disponibilidade de nutrientes de acordo com um cronograma 

de abastecimento (57); desenvolvimento de um sistema cíclico de dois estágios 
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nutricionais para a expressão gênica via promotor λPL (58); expressão do gene de cIFN 

induzida por calor pelo sistema do promotor λPL em E. coli (51); processo de 

autoindução da síntese proteica via promotor T7 em E. coli através da combinação de 

fontes de carbono como glicose, lactose e glicerol (59).  

 No entanto, a insolubilidade das proteínas recombinantes sintetizadas em E. 

coli é um problema perene. Esta característica de obtenção na fração insolúvel dificulta 

a sua produção e consequente investigação terapêutica, trazendo ao escopo das 

pesquisas o desenvolvimento de metodologias que ajudem na produção solúvel do 

cIFN (26).  A presença das proteínas em corpos de inclusão bacterianos também é um 

grande obstáculo acerca da expressão de genes de proteínas heterólogas. Uma vez que 

o arranjo conformacional proteico assume uma estrutura não natural, esta acaba por 

aumentar a chance de agregação molecular e o seu potencial imunogênico (60,61). 

Portanto, a produção de proteínas com potencial terapêutico de forma solúvel e 

biologicamente ativa se torna essencial por questões de segurança, além de simplificar 

substancialmente os processos de purificação (26). 

 A fusão de moléculas, chamadas tags (proteínas de fusão), com a proteína alvo 

é usada em E. coli para aumentar a solubilidade e auxiliar no dobramento correto das 

proteínas. Esta técnica também pode facilitar a purificação da molécula de interesse, 

tornando esta abordagem extremamente relevante (52). Uma grande diversidade de 

diferentes proteínas de fusão está disponível, como maltose-binding protein (MBP), 

N-utilization substance (NusA), thioredoxin (TrxA), glutathione-S-transferase (GST), 

small ubiquitin-related modifier (SUMO) além de outras moléculas recentemente 

descobertas como Fasciola hepatica 8-kDa antigen (Fh8) (52). 

 O desenho estratégico da fusão de proteínas com a molécula de interesse deve 

considerar diversos fatores como: determinar o objetivo da fusão, o nível de 

produtividade que será necessário para uma determinada análise, e a localização da 

tag (C- ou N-terminal) (52). Outro fator de igual relevância se refere à composição e 

ao tamanho da sequência de aminoácidos utilizada. Este aspecto deve ser 

cuidadosamente considerado, uma vez que tags maiores apresentam uma maior 

diversidade de aminoácidos, acarretando em um aumento na sobrecarga metabólica 

da célula hospedeira (62). 
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 A His-tag, uma cauda de poli-histidinas, é amplamente usada como uma tag de 

afinidade que favorece a purificação da molécula recombinante. O uso da His6-tag 

(hexahistidina) pode não favorecer a solubilidade e o aumento da síntese da proteína 

alvo, no entanto, permite fácil purificação através da cromatografia por afinidade a 

metal, além de ser normalmente considerada imunologicamente inócua (0,84 kDa) 

(26,63). A His6 pode ser inserida na porção C- ou N-terminal, geralmente sem 

interferir na atividade biológica da molécula de interesse. A purificação das 

construções utilizando His-tag como ferramenta envolve a cromatografia de afinidade 

por íons metálicos imobilizados (IMAC), uma vez que o grupo imidazol das histidinas 

estabelece uma ligação de coordenação com íons metálicos catiônicos, como o Ni2+ 

(64). 

 O crescimento da indústria biotecnológica demanda constantemente novas 

estratégias que sejam ambas rápidas e economicamente viáveis no que tange a síntese 

de proteínas recombinantes. Levando em conta que 80% dos investimentos gastos 

nesta área têm relação direta com a recuperação e purificação das proteínas, novas 

soluções que simplifiquem estes processos são essenciais no progresso biotecnológico 

(65). 

 O Fh8 (GenBank ID: AF213970.1) é uma das novas tecnologias promissoras 

(Hitag®) cuja vantagem está em prover efetiva solubilidade (65,66). O seu baixo peso 

molecular (8 kDa) também é uma boa vantagem em relação às outras moléculas 

grandes usadas em fusão molecular no contexto da síntese de proteínas recombinantes 

em E. coli (52). O Fh8 é um antígeno extraído/secretado pelo parasita Fasciola 

hepatica em estágios agudos de infecção e foi inicialmente proposto como ferramenta 

no diagnóstico, produção de vacinas e no desenvolvimento de drogas para combate ao 

parasita (67). 

 O Fh8 tem grande homologia com as proteínas ligadoras de cálcio (CaBPs) (68), 

que são estruturalmente organizadas apresentando motivos EF, coordenando a ação 

deste íon catiônico. Após a ligação do Ca2+, a disposição da molécula é alterada 

assumindo outra estrutura conformacional, o que permite a ligação de proteínas 

durante este processo. O Fh8 age como uma proteína sensor de Ca2+: quando há a 

ligação deste íon, a Fh8 muda sua conformação “fechada” para “aberta” através da 

reorganização das hélices proteicas (52).  
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 O uso de Fh8 foi inicialmente descrito por Conceição et al. em 2010 para síntese 

proteica recombinante de Cryptosporidium parvum (CP12), interleucina-5 humana 

(IL-5) e de uma proteína proveniente da parede do oocisto de Toxoplasma gondii 

(TgOWP). Este estudo inicial mostrou um impacto positivo desta estratégia na síntese 

de todas as proteínas propostas no trabalho. Houve um aumento da eficiência de 

produção da molécula de 3 a 16 vezes em relação às proteínas sem tags associadas (69). 

Portanto, a nova tecnologia envolvendo a molécula Fh8 se torna uma ótima 

candidata para testes de síntese e solubilidade junto a outras tags conhecidas. Seu 

baixo peso molecular aliado a sua característica de aumentar a solubilidade de 

proteínas recombinantes tornam o Fh8 uma opção vantajosa quando comparada a 

outras tags usadas na síntese de moléculas em E. coli (52). 

 Em 2013, um estudo feito por Costa et al. compara o aumento de solubilidade 

proporcionado por diversas tags usadas atualmente (NusA, SUMO, MBP, Trx, GST) 

com a Fh8. Foram analisadas diferentes tags com diversos pesos moleculares, 

propriedades estruturais e bioquímicas através de um screening utilizando diversas 

proteínas alvo. Os autores do estudo chegaram à conclusão de que não há uma “tag 

perfeita” para a obtenção de proteínas solúveis na plataforma E. coli. Os autores 

sugerem que cada tag deve ser testada individualmente com diferentes proteínas (66).  

 Proteínas que contém ligações dissulfeto geralmente possuem características 

farmacológicas e terapêuticas importantes tornando-as moléculas valiosas para a 

indústria biotecnológica. A molécula do cIFN possui quatro resíduos do aminoácido 

cisteína, que formam duas ligações dissulfeto (70). Assim, quando a síntese da proteína 

é desencadeada, ocorre a interação entre os aminoácidos cisteínas. A interação entre 

estes aminoácidos tem papel importante na formação da estrutura terciária da 

molécula, essencial para o biofármaco assumir o seu papel funcional. Se há uma 

deficiência na formação destas ligações, há uma grande probabilidade de ocorrer a 

agregação de proteínas, gerando corpos de inclusão e perda funcional (71,72). Para 

contornar este problema, a proteína dissulfide isomerase C (DsbC) de 23,4 kDa 

proveniente da própria E. coli seria também uma excelente candidata à tag de 

solubilidade de cIFN. 

 Em E. coli, a formação de ligações dissulfeto é mediada pela família das 

proteínas do tipo Dsb, sendo os isotipos DsbA e DsbC as variantes mais estudadas (73). 
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Apesar de mediar a interação entre aminoácidos cisteína, quando usada como tag de 

solubilidade, a DsbC tende a atuar como uma chaperona melhorando o enovelamento 

proteico (74).  

 Um estudo publicado por Zhuo, et al. em 2014 (73) avaliou a obtenção de 

reteplase fusionado ao DsbA, DsbC ou DsbAC em E. coli. O autor do estudo relata que 

dos três sistemas de expressão testados, o que teve a proteína alvo fusionada apenas 

com o DsbC alcançou maiores níveis de solubilidade. Outro estudo conduzido por 

Zhang, et al. em 2002 mostrou que a produção da cadeia Fv de anticorpos aumentou 

59% quando a proteína foi fusionada com a tag DsbC, mas quando a molécula alvo foi 

obtida na ausência da tag, toda a proteína produzida precipitou gerando agregados em 

corpos de inclusão (75). Em 1998 Joly, et al. relatou maior rendimento na produção do 

fator de crescimento semelhante à Insulina tipo 1 (IGF-I). A produção de IGF-I sem 

tag associada gerou um rendimento de 4,3 g da proteína por litro de cultura. A fusão 

do IGF-I com a tag DsbC aumentou o rendimento para 7,3 g de proteína por litro de 

cultura. Este aumento representa um rendimento 69 % maior (76). Até o presente 

momento não foi encontrado nenhum artigo científico na literatura que correlacione a 

expressão de DsbC fusionado ao cIFN.  

1.3.1. Uso do cIFN como potencial biofármaco no contexto de infecção por Zika vírus 

 

O vírus Zika (ZIKV) é um dos agentes patogênicos que pertence à família dos 

Flaviviridae, gênero Flavivirus. Diversos vírus de importância médica também fazem 

parte desta família, como os vírus da febre amarela, da encefalite japonesa e do oeste 

do Nilo. Outro patógeno desta lista é o vírus dengue, que possui alto grau de parentesco 

com o ZIKV quando analisado filogeneticamente (77).   

O ZIKV foi isolado pela primeira vez em 1947 na floresta da Zika, localizada na 

Uganda. Tal agente foi inicialmente extraído do soro de um macaco rhesus (Macaca 

mulatta) que apresentava febre, e, subsequentemente, também foi encontrado no 

mosquito Aedes africanus na mesma região (78). Naquela época ele não era 

considerado de grande relevância na perspectiva da pesquisa científica e da área 

médica, quadro que mudou radicalmente em 2015, ano do surto epidêmico no 

território brasileiro (79).  
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O vírus, encontrado no líquido amniótico por pesquisadores do Instituto de 

Pesquisa Professor Joaquim Amorim (Ipesq), demonstrou grande agressividade e 

inclinação a se instaurar especificamente no tecido do sistema nervoso central (SNC) 

(80). Ademais, a análise dos dados epidemiológicos permitiu constatar o aumento da 

incidência de infecções pelo vírus. Houve então uma forte correlação entre este fato e 

o surgimento da síndrome de Guillain-Barré, assim como desordens neurológicas e a 

microcefalia (81).  

A partir destes fatos, em 11 de Novembro de 2015, o Ministério da Saúde 

decretou a epidemia do vírus Zika como Situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (80) respaldada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

também declarou Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional em 2016 (79). 

Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e necessitam da maquinaria 

intra-biomolecular da célula hospedeira para se replicar (82). Após a endocitose do 

patógeno, este se funde com os endossomos presentes no interior da célula que o abriga 

e permite finalmente a liberação do conteúdo gênico do invasor (79). No caso do Zika, 

seu código genético possui uma extensão de aproximadamente 10,7 kb disposto em 

uma fita simples de RNA (sRNA) de cadeia positiva. Contendo apenas um único ponto 

de leitura (open reading frame – ORF), a fita de RNA é traduzida e, em última 

instância, é sintetizado um polipeptídio que apresenta diferentes componentes 

essenciais para a montagem da partícula viral (83). Para a correta incorporação das 

diferentes partes estruturais, proteases celulares e virais (NS2B-NS3) exibem ação 

fundamental, pois estas processam o polipeptídio recém-sintetizado com o objetivo de 

gerar partículas virais maduras (79) – as proteínas do capsídeo, do envelope viral, 

precursores da membrana e outras sete proteínas não estruturais (84). 

A transmissão do vírus se dá principalmente de forma vetorial, conduzida pela 

fêmea da espécie de mosquito Aedes, principalmente o Aedes aegypti (79). Assim como 

outros agentes virais, a transmissão do ZIKV depende da picada do Aedes para 

continuar o seu ciclo de vida que se torna rotativo. Primeiramente, o mosquito contrai 

o patógeno através da picada, por meio da qual ocorre a ingestão do sangue 

contaminado. Posteriormente, o vírus, agora em ambiente favorável à sua replicação, 

se multiplica no corpo do artrópode e acaba sendo transmitido quando inoculado em 

outro hospedeiro pelo mosquito contaminado. No momento da picada, o vírus se 
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encontra na glândula salivar do vetor que ao picar a pele humana transmite 

diretamente o patógeno para a corrente sanguínea do novo portador (82).  

Diversas evidências vêm sendo apresentadas e indicam que o ZIKV pode ser 

transmitido por outras vias. É descrita a amplificação gênica da carga viral por PCR no 

líquido amniótico, nos tecidos fetais e no SNC de recém-nascidos provenientes de 

mulheres que contraíram a infecção durante a gravidez, o que sugere a transmissão por 

via placentária (transmissão vertical) (85,86). Diversos artigos também descrevem a 

via sexual como forma de propagação viral em casos sintomáticos e assintomáticos 

(87–89). O vírus foi detectado no esperma após 6 meses da data da infecção (90) e 

também no muco vaginal após 11 dias do início do quadro sintomático (91). 

Finalmente, o vírus também foi isolado a partir de diversos materiais biológicos como 

sangue, urina, saliva e leite materno. No entanto, até o presente momento, esses 

materiais não provaram ser plataformas de contágio (92–94).  

Sendo a transmissão vetorial a principal forma de dispersão do vírus, a pele 

humana se torna o primeiro local de contato que o vírus irá ter depois de inoculado. 

Alguns tipos de células como fibroblastos, queratinócitos e células dendríticas 

imaturas demonstraram ser permissivas durante a invasão viral, permitindo o início 

da infecção (95). Após invadir o tecido do hospedeiro, o vírus é drenado para os 

linfonodos onde se replica e em última instância se espalha, resultando na viremia 

sistêmica após disseminação por via hematogênica (79). Neste contexto, a resposta 

imune inata do hospedeiro aos flavivirus se torna essencial. A premissa foi 

comprovada pelo aumento da susceptibilidade de infecções em camundongos que não 

expressavam os sensores imunes, cascatas de sinalização ou moléculas efetoras 

responsáveis por minimizar o efeito da invasão (82,96,97). 

Após a entrada do ZIKV pela epiderme, receptores de reconhecimento de 

padrões (RRPs) como o Toll-like receptor-3 (TLR3), retinoic acid inducible gene-I 

(RIG-I) e outros fatores envolvidos nas respectivas cascatas de sinalização tem a 

expressão aumentada. Ademais, respostas anti-inflamatórias com função antiviral 

também são induzidas: o ZIKV estimula o aumento da expressão de IRF7 e a síntese 

de interferons do tipo I (α e β), tipo II (γ) e tipo III (λ), além de outros ISGs que ajudam 

a limitar a infecção (95,97,98). Estudos conduzidos em modelos animais também 

ajudaram a estabelecer o papel da imunidade celular no contexto de infecção por 

flavivirus: animais knockout para células T CD8+ e animais deficientes em moléculas 
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do MHC-I tiveram imunidade antiviral debilitada. A transferência adotiva de células T 

CD8+ foi capaz de restabelecer a imunidade protetora (99). Em outra abordagem, as 

células T CD4+ também contribuíram em direção à resolução do problema. Estas 

células sintetizaram citocinas pró-inflamatórias que acabam por coordenar a resposta 

imune e auxiliam a maturação dos anticorpos na imunidade humoral (100). 

A dispersão viral adquiriu proporções globais e desencadeou um aumento 

drástico nos casos de microcefalia. Essa condição é responsável pelo atenuado 

desenvolvimento dos neurônios do córtex cerebral e pode resultar em incapacidade 

mental permanente, atraso no desenvolvimento do feto além de defeitos nas 

habilidades motoras (81). A síndrome de Guillan-Barré também é atribuída à infecção 

viral e é responsável por criar um ambiente em que o sistema imune do hospedeiro 

ataca o próprio tecido nervoso, podendo levar o paciente a óbito (101). Apesar dos 

dados científicos expostos acima, há estudos que contestam os dados relacionados à 

epidemiologia da microcefalia desencadeada pelo vírus. Os autores dos artigos relatam 

que houve uma subnotificação dos casos de microcefalia já existentes, previamente a 

chegada do vírus. O pressuposto exposto pelos artigos científicos sugere que haveria 

uma maior quantidade de casos de microcefalia do que aqueles relatados ao Ministério 

da Saúde. Desta forma, os autores concluem que o número de microcéfalos não 

aumentou significativamente no Brasil e sim um maior número de notificações ao 

órgão responsável (102,103) 

Embora haja um crescente foco da pesquisa científica em torno do vírus Zika, 

diversas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Há uma necessidade urgente no 

desenvolvimento de uma vacina profilática e/ou tratamento antiviral específico contra 

o ZIKV (81). Dado o contexto, os interferons de tipo I surgem como bons candidatos a 

terapias antivirais contra o Zika, uma vez que são drogas já amplamente conhecidas, 

aprovadas por órgãos reguladores de saúde como ANVISA e Food and Drug 

Administration (FDA), usados para tratamento de diversas patologias (104,105).  

Um estudo recente do ano de 2016, conduzido por Lazear e colaboradores, deixa 

claro o aumento da susceptibilidade ao ZIKV em camundongos IRF3-/- IRF5-/- IRF7-/- 

triplo knockouts, cujos animais produziam pouco IFN dos tipos α/β. O mesmo trabalho 

também relata o desenvolvimento de distúrbio neurológico e posterior óbito na 

ausência de receptores de IFN-α/β (IFNAR1-/-) (96). O indispensável papel dos IFNs 

na imunidade antiviral também é descrito em modelos animais de dengue. Este 
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patógeno foi capaz de induzir paralisia (106) ou ainda teve ação letal quando os 

receptores dos IFN-α/β se mostraram ausentes (107).  

Concluindo, o interferon do tipo consenso surge como um promissor antiviral 

no contexto de infecção pelo vírus Zika. Estudos in vitro mostram que o cIFN possui 

atividade antiviral e antiproliferativa de 10 a 100 vezes maior que os interferons-α 

sintetizados de forma natural, fato devido à ligação proteína-receptor de maior avidez 

(108,109). Um estudo clínico mostrou que a administração diária de cIFN resultou em 

maior índice de proteção em pacientes de HCV quando comparada ao IFN-α2 

peguilado (69% vs. 44%) (110). Ainda no âmbito da Hepatite C, outro estudo descreve 

a melhora de 22-32% e 27-42% em pacientes que não respondiam ao tratamento 

convencional ou em pacientes que apresentaram reincidência da doença (111–113).  

1.3.2. Outros Arbovírus: Mayaro (MAYV) e Chikungunya (CHKV) vírus 

 

O Mayaro vírus (MAYV) e Chikungunya vírus (CHIKV), pertencem a família 

Togaviridae, e gênero Alphavirus. Estes dois arbovírus são considerados patogênicos 

para os humanos e a infecção no hospedeiro pode se manifestar em febre, artrite, 

diarreia, manifestações neurológicas e linfoadenopatias (114,115). 

O MAYV foi inicialmente isolado em 1954 em Trinidad e Tobago e mantido 

inicialmente em circulação restrita na América Central e América do Sul (116). Apesar 

das informações limitadas sobre os mecanismos moleculares e patogênicos do MAYV, 

é relatado um possível papel protetor dos IFN. Figueiredo et al. relatam que 

camundongos deficientes para receptores de IFN-α (IFNRA-/-) desenvolvem uma 

infecção severa e letal quando comparado ao grupo controle (116). 

O CHIKV foi isolado e caracterizado na mesma época em que o MAYV, em 1952, 

e desde então foi associado a surtos esporádicos da doença. Estes surtos muitas vezes 

desencadeiam doenças inflamatórias que prejudicam a qualidade de vida dos 

infectados (117,118). Assim como o MAYV, o CHIKV também é inibido na presença de 

citocinas antivirais. Particularmente, o IFN-α produzido por pessoas infectadas tem 

papel importante em controlar a infecção por CHIKV (119,120). 

Desta forma, há uma necessidade urgente no desenvolvimento de vacinas 

profiláticas e/ou tratamentos antivirais contra ZIKV, MAYV e CHIKV (81,114,115).  
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1.3.3. Coronavírus-2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave: SARS-CoV-2  

 

O coronavírus-2 SARS-CoV-2 pertence à família Coronaviridae e gênero 

Betacoronavirus (121). Os vírus do tipo coronavírus foram responsáveis por ao menos 

três episódios epidêmicos nos últimos 20 anos: a síndrome respiratória aguda grave 

(SARS), síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), e atualmente e pandemia da 

doença COVID-19 (122). 

O primeiro caso de COVID-19 foi detectado em Dezembro de 2019 na China e 

até o momento da escrita desta tese foi atingido o número de mais de 120 milhões de 

infectados e 2.6 milhões de mortes ao redor do mundo (123). Os principais sintomas 

da COVID-19 se manifestam principalmente como dificuldade respiratória de nível 

moderado a grave (124). Além das dificuldades respiratórias, outros sintomas como 

febre, tosse (125), edema pulmonar e insuficiência pulmonar aguda (126) devem ser 

consideradas. 

Curiosamente, o vírus SARS-CoV-2 tem capacidade de inibir a produção 

endógena de IFN-α em hospedeiros infectados (126). Em modelo de infecção animal, 

foi relatado um atraso na produção de IFN-α em relação ao momento do pico da carga 

viral infectante o que favoreceria o curso patogênico durante a dispersão viral (127). 

Ademais, quantidades muito baixas de IFN-α foram detectadas em pacientes graves de 

COVID-19 quando comparado a pacientes infectados vírus influenza patogênicos 

(128). Estes dados, apesar de sugerirem um papel protetor do IFN-α durante a COVID-

19, exibem a capacidade do SARS-CoV-2 inibir a produção desta citocina em benefício 

próprio favorecendo a manifestação da COVID-19 e desenvolvimento de casos graves 

associados à esta infecção. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Neste cenário, o presente trabalho teve como primeiro objetivo a síntese e 

purificação do interferon-α consenso avaliando diferentes proteínas de fusão, em 

especial Fh8 e DsbC, visando o aumento de solubilidade. O segundo propósito do 

projeto explorou o potencial terapêutico do cIFN no contexto de infecção por Arbovírus 

(Zika, Mayaro e Chikungunya) e também o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia 

de COVID-19 iniciada em 2020. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A epidemia do vírus Zika foi decretada como Situação de Emergência em Saúde 

Pública Nacional pelo Ministério da Saúde no ano de 2015 e Situação de Emergência 

em Saúde Pública Internacional pela OMS em 2016. Desde então, foi detectado um 

aumento de 20 vezes no número de casos de microcefalia associados ao vírus Zika.  

O avanço da ciência tem permitido a quebra de barreiras de conhecimento 

gerando novas tecnologias e abordagens terapêuticas. A biotecnologia tem papel 

essencial no avanço tecnológico-científico, uma vez que as técnicas desenvolvidas e as 

abordagens utilizadas resultam em melhorias de procedimentos e protocolos 

aumentando a qualidade de vida mundial como produto final. 

Este projeto visa o desenvolvimento de um novo processo de obtenção do 

interferon consenso que possa dar origem a uma abordagem terapêutica inovadora não 

só em casos de infecção por Zika vírus, mas também contra outros agentes patogênicos 

virais como Mayaro, Chikungunya e SARS-CoV-2, sobretudo em casos de emergências 

sanitárias. Assim, a produção nacional do biofármaco seria mais econômica, 

diminuindo eventuais importações e, ao mesmo tempo, viabilizaria o tratamento 

gratuito pelo SUS a todos os pacientes com indicação terapêutica.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1 Construções e clonagens gênicas utilizadas neste estudo 

  

A sequência gênica do interferon consenso foi fusionada a diferentes tags 

gerando três variantes. Todas as construções foram clonadas no mesmo vetor de 

expressão, pET28a. Este plasmídeo contém o gene do repressor LacI, o marcador de 

resistência à canamicina (Kan), o promotor T7.   

 

A estratégia de clonagem utilizada neste trabalho permitiu a construção da 

proteína cIFN com três fusões diferentes:  

1) HF-IFN: His6-Fh8-cIFN (753 nt; 28,8 kDa) 

2) HD-IFN: His6-DsbC-cIFN (1194 nt, 44,6 kDa) 

3) H-IFN: His6-cIFN (522 nt; 20,2 kDa) 

 

4.1.1. Desenho e clonagem do gene HF-IFN 

 

O inserto HF-IFN (753 pb) teve a sequência gênica planejada em nosso 

laboratório (Quadro 1) e encaminhada à empresa GenOne (Rio de Janeiro, Brasil) 

para síntese, resultando no vetor pCloneEZ-NRS-Blunt-Amp-HF-IFN (Esquema 1). 

O desenho genético compreendeu as tags 6xHis e Fh8, o sítio da protease do vírus do 

tabaco, Tobacco Etch Virus (TEV), além da inclusão de sítios de restrição que 

flanqueiam a região HF-IFN (Nco I e Xho I) para permitir a posterior clonagem em 

pET28a. Adicionalmente, o sítio Bam HI foi incorporado na porção 5’ do gene do cIFN 

e 3’ da tag através da introdução de mutações silenciosas das bases C671A, A670T e 

G669C localizadas no sítio de TEV, com o objetivo de auxiliar a retirada da tag para 

liberar apenas a porção do cIFN. A sequência do gene do cIFN utilizada foi baseada em 

artigo publicado por El-Baky et al. (56).  

Após o recebimento do plasmídeo de clonagem, bactérias competentes E. coli 

DH5α foram transformadas por choque térmico (ítem 4.6) para amplificação do 

plasmídeo. Para obtenção do DNA plasmidial, foi utilizado o kit illustra plasmidPrep 

Mini Spin Kit (GE Healthcare).  
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C T T T A T C A A A G A G C A C G A T A A A A A C A A A G A T G G C A A G C 

T G G A T C T G A A A G A A C T G G T T A G C A T T C T G A G C A G C G A A 
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A C A T A G C C T G G G T A A T C G T C G T G C A C T G A T T C T G C T G G 

C A C A G A T G C G T C G T A T T A G C C C G T T T A G C T G T C T G A A A 

G A T C G T C A T G A T T T T G G T T T T C C G C A A G A G G A A T T T G A 

T G G C A A C C A G T T T C A G A A A G C A C A G G C A A T T A G C G T T C 

T G C A T G A A A T G A T T C A G C A G A C C T T T A A C C T G T T C A G C 

A C C A A A G A T A G C A G C G C A G C A T G G G A T G A A A G C C T G C T 

G G A A A A A T T C T A T A C C G A A C T G T A T C A G C A G C T G A A T G 

A T C T G G A A G C A T G T G T T A T T C A A G A G G T T G G T G T T G A A 

G A A A C A C C G C T G A T G A A T G T T G A T A G T A T T C T G G C C G T 

G A A A A A A T A C T T T C A G C G C A T T A C C C T G T A T C T G A C C G 

A A A A A A A G T A T A G C C C G T G T G C A T G G G A A G T T G T T C G T 

G C A G A A A T T A T G C G T A G C T T T A G C A T T A G C A C C A A T C T 

G C A A G A A C G T C T G C G T C G C A A A G A A T A A T A A 

Quadro 1: Sequência de nucleotídeos da construção HF-IFN e sítio para hidrólise por 

TEV no vetor pET28a. Cinza: His-tag; Azul: tag Fh8; Laranja: sítio de hidrólise para TEV; 

Vermelho: sequência do cIFN e Verde: STOP códon. A sequência sublinhada se refere ao sítio de 

restrição de Bam HI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. pCloneEZ-NRS-Amp-Blunt-HF-IFN. Mapa do vetor comercial contendo o 

inserto HF-IFN. 
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4.1.2. Construção pET28a-HF-IFN 

 

O inserto HF-IFN foi liberado do vetor comercial após digestão com as enzimas 

Nco I e Xho I, mesmas enzimas utilizadas para digestão do vetor de expressão pET28a, 

para gerar o plasmídeo pET28a-HF-IFN (Esquema 2). Este plasmídeo também foi 

usado como molde para as outras construções. Após a digestão, uma amostra do 

inserto e do vetor foram visualizadas por eletroforese em gel de agarose 1% e então as 

bandas de interesse foram purificadas utilizando-se o kit “GFX PCR DNA Gel Band 

Purification” (GE Healthcare). 

A reação de ligação do inserto-plasmídeo foi realizada contendo uma proporção 

de 3:1 de inserto:vetor, a enzima T4 DNA ligase (Amersham Pharmacia Biotech, Inc) e 

o tampão da enzima conforme instruções do fabricante. A equação utilizada para 

determinar quantidade de massa do inserto está demonstrada abaixo. Foram 

utilizados 50 ng do vetor pET28a como indicado pelo fabricante. 

𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 =  
50𝑛𝑔 (𝑝𝐸𝑇28𝑎)𝑥 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 (𝑝𝑏)𝑥 3

𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟 (𝑝𝑏)
 

Equação 1: Equação usada para determinar quantidade de massa do inserto a ser 

utilizada. 

 

Bactérias competentes E. coli DH5α foram transformadas com os produtos de 

ligação após incubação da reação a 4 ºC overnight. As bactérias transformadas foram 

plaqueadas em meio LB-Kan e incubadas a 37 ºC por 16 h. Para confirmação da 

transformação, algumas colônias foram selecionadas e cultivadas em 5 mL de meio de 

cultura e incubadas a 37 ºC, sob agitação por 16 h. Em seguida, os plasmídeos presentes 

dentro das bactérias foram isolados através do kit “Illustra plasmidPrep Mini Spin Kit” 

(GE Healthcare). Amostras de DNA plasmidial foram digeridos para detecção do 

inserto. Os demais construtos gerados para obtenção das outras duas proteínas de 

fusão passaram pelo mesmo protocolo de ligação. A construção do plasmídeo está 

representada no Esquema 3. 
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Esquema 2. pET28a-HF-IFN. Construção plasmidial do Fh8 fusionado ao cIFN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Representação gráfica da construção do plasmídeo pET28a-HF-IFN 
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4.1.3. Construção pET28a-HD-IFN 

 

Com o objetivo de substituir a tag de solubilidade de Fh8 para DsbC, a sequência 

referente a His-tag N-terminal fusionada à tag DsbC (Hisx6-DsbC) foi enviada para 

síntese em plasmídeo comercial. O vetor obtido foi denominado pCloneEZ-NRS-Blunt-

Amp-HD (Esquema 4). O gene da tag HD (1194 pb) foi amplificado através da reação 

de PCR (ítem 4.2) e purificado empregando o kit “GFxPCR DNA and gel band 

purification” (GE Healthcare). Tanto o gene purificado, como o plasmídeo pET28a-

HF-IFN foram digeridos com as enzimas Nco I e Bam HI, eliminando a sequência HF 

e gerando assim o sítio de ligação para a nova tag (Esquema 5 e 6). A sequência 

gênica referente ao inserto HD-IFN está representada no Quadro 2. 

 

C A T C A T C A C C A C C A C C A T G A T G A C G C G G C A A T T C A A C A 

A A C G T T A G C C A A A A T G G G C A T C A A A A G C A G C G A T A T T C 

A G C C C G C G C C T G T A G C T G G C A T G A A G A C A G T T C T G A C T 

A A C A G C G G C G T G T T G T A C A T C A C C G A T G A T G G T A A A C A 

T A T C A T T C A G G G G C C A A T G T A T G A C G T T A G T G G C A C G G 

C T C C G G T C A A T G T C A C C A A T A A G A T G C T G T T A A A G C A G 

T T G A A T G C G C T T G A A A A A G A G A T G A T C G T T T A T A A A G C 

G C C G C A G G A A A A A C A C G T C A T C A C C G T G T T T A C T G A T A 

T T A C C T G T G G T T A C T G C C A C A A A C T G C A T G A G C A A A T G 

G C A G A C T A C A A C G CG C T G G G G A T C A C C G T G C G T T A T C T T 

G C T T T C C C G C G C C A G G G G C T G G A C A G C G A T G C A G A G A A 

A G A A A T G A A A G C T A T C T G G T G T G C G A A A G A T A A A A A C A 

A A G C G T T T G A T G A T G T G A T G G C A G G T A A A A G C G T C G C A 

C C A G C C A G T T G C G A C G T G G A T A T T G C C G A C C A T T A C G C 

A C T T G G C G T C C A G C T T G G C G T T A G C G G T A C T C C G G C A G 

T T G T G C T G A G C A A T G G C A C A C T T G T T C C G G G T T A C C A G 

C C G C C G A A A G A G A T G A A A G A A T T T C T C G A C G A A C A C C A 

A A A A A T G A C C A G C G G T A A A G A A A A C C T G T A T T T T C A G G 

G A T C C T G T G A T C T G C C G C A G A C A C A T A G C C T G G G T A A T 

C G T C G T G C A C T G A T T C T G C T G G C A C A G A T G C G T C G T A T 

T A G C C C G T T T A G C T G T C T G A A A G A T C G T C A T G A T T T T G 

G T T T T C C G C A A G A G G A A T T T G A T G G C A A C C A G T T T C A G 

A A A G C A C A G G C A A T T A G C G T T C T G C A T G A A A T G A T T C A 

G C A G A C C T T T A A C C T G T T C A G C A C C A A A G A T A G C A G C G 

C A G C A T G G G A T G A A A G C C T G C T G G A A A A A T T C T A T A C C 

G A A C T G T A T C A G C A G C T G A A T G A T C T G G A A G C A T G T G T 

T A T T C A A G A G G T T G G T G T T G A A G A A A C A C C G C T G A T G A 

A T G T T G A T A G T A T T C T G G C C G T G A A A A A A T A C T T T C A G 

C G C A T T A C C C T G T A T C T G A C C G A A A A A A A G T A T A G C C C 

G T G T G C A T G G G A A G T T G T T C G T G C A G A A A T T A T G C G T A 

G C T T T A G C A T T A G C A C C A A T C T G C A A G A A C G T C T G C G T 

C G C A A A G A A T A A T A A 
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Quadro 2: Sequência de nucleotídeos da construção HD-IFN e sítio para hidrólise por 

TEV no vetor pET28a. Cinza: His-tag; Azul: tag DsbC; Laranja: sítio de hidrólise para TEV; 

Vermelho: sequência do cIFN e Verde: STOP códon. A sequência sublinhada se refere ao sítio de 

restrição de Bam HI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4. pCloneEZ-NRS-Amp-Blunt-HD. Mapa do vetor comercial compreendendo a 

tag DsbC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. pET28a-HD-IFN. Construção plasmidial do DsbC fusionado ao cIFN. 
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Esquema 6. Representação gráfica da construção do plasmídeo pET28a-HD-IFN 

4.1.4. Construção pET28a-H-IFN 

 

A construção H-IFN (522 pb) se deu através da amplificação do cIFN pelo uso 

de primers que flanqueam a região do gene do cIFN no plasmídeo pCloneEZ-NRS-

Amp-Blunt-HF-IFN. O primer forward incluiu o sítio de restrição para Nco I e a 

sequência para 6xHis. Após a reação de PCR, o produto purificado e o plasmídeo de 

expressão pET28a foram submetidos ao protocolo de digestão pelas enzimas Nco I e 

Xho I e posterior reação de ligação para formação do plasmídeo pET28a-H-IFN 

(Quadro 3; Esquema 7 e 8).  

 

C A T C A T C A C C A C C A C C A T T G T G A T C T G C C G C A G A C A C A 

T A G C C T G G G T A A T C G T C G T G C A C T G A T T C T G C T G G C A C 

A G A T G C G T C G T A T T A G C C C G T T T A G C T G T C T G A A A G A T 

C G T C A T G A T T T T G G T T T T C C G C A A G A G G A A T T T G A T G G 

C A A C C A G T T T C A G A A A G C A C A G G C A A T T A G C G T T C T G C 

A T G A A A T G A T T C A G C A G A C C T T T A A C C T G T T C A G C A C C 

A A A G A T A G C A G C G C A G C A T G G G A T G A A A G C C T G C T G G A 

A A A A T T C T A T A C C G A A C T G T A T C A G C A G C T G A A T G A T C 

T G G A A G C A T G T G T T A T T C A A G A G G T T G G T G T T G A A G A A 

A C A C C G C T G A T G A A T G T T G A T A G T A T T C T G G C C G T G A A 

A A A A T A C T T T C A G C G C A T T A C C C T G T A T C T G A C C G A A A 

A A A A G T A T A G C C C G T G T G C A T G G G A A G T T G T T C G T G C A 
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G A A A T T A T G C G T A G C T T T A G C A T T A G C A C C A A T C T G C A 

A G A A C G T C T G C G T C G C A A A G A A T A A T A A 

 

Quadro 3: Sequência de nucleotídeos da construção H-IFN no vetor pET28a. Cinza: His-

tag; Vermelho: sequência do cIFN e Verde: STOP códon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7. pET28a-H-IFN. Construção plasmidial referente ao cIFN sem tag de solubilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8. Representação gráfica da construção do plasmídeo pET28a-H-IFN 



48 
 

4.2 Amplificação por PCR 

 

A técnica de PCR (reação de polimerase em cadeia) foi utilizada como 

ferramenta para a construção das variantes H-IFN e HD-IFN. As reações de PCR foram 

realizadas utilizando-se PCR buffer; 0,2 mM dNTP; 2 mM MgCl2; 0,2 mM de cada 

primer (forward e reverse); 2,5 U Taq polimerase DNA-free (Invitrogen); 100 ng de 

DNA, para um volume final de 50 µL. As temperaturas de anelamento utilizadas foram 

determinadas de acordo com a Tm Calculator da ThermoFischer Scientific®. Os 

primers utilizados foram desenhados de acordo com a estratégia de clonagem e são 

mostrados na Tabela 1. 

 

Gene  Oligonucleotídeos TA  

H-IFN 

 

F: 5´CGACCATGGGTCACCACCATCATCATCACTGTGATCTGCCGCAGACAC-3´ 

R: 5´CAGTCTCGAGTCACTATTCTTTGCGACGCAGACGTTC-3´    

52 ºC  

HD-IFN 

 

F: 5´AGGGGATCCCTGAAAATACAGGTTTTCTTTACCGC -3´ 

R: 5´CGCCCATGGGCCATCATCACCACC-3´ 

55 ºC  

Tabela 1. Sequência de nucleotídeos utilizados no desenho dos primers. Abreviatura do inglês: F, 

“forward”; R “reverse”; TA, temperatura de anelamento.  

 

O resultado da amplificação foi visualizado após eletroforese em gel de agarose 

1% em tampão TAE (40 mM Tris-acetato e 1 mM EDTA) corado com GelRed™ 

(Biotium, Inc).  Após a confirmação da obtenção dos amplicons nos tamanhos 

esperados, as bandas foram excisadas do gel e os amplicons purificados utilizando-se 

o kit GFxPCR DNA and gel band purification (GE Healthcare). 

 

4.3 Sequenciamento dos clones 

 

Os clones que tiveram os insertos detectados por análise de restrição enzimática 

foram submetidos ao protocolo de sequenciamento de DNA para confirmação da 

sequência de nucleotídeos, ausência de mutações e a ligação do inserto na fase de 

leitura (frame) correta. Este método tem como base o sequenciamento de terminação 
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de cadeia (129) e foi conduzido no sequenciador automático ABI 3500 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA).  

A reação de amplificação foi realizada através do uso de 150 ng de DNA molde, 

1,6 pmoles dos primers T7 e 2 µL do tampão BigDye® (PE Applied Biosystems) que 

contém ddNTPs marcados com fluoróforos, dNTPs e Taq DNA polimerase, em volume 

final de 20 µL. Os cromatogramas obtidos foram analisados com auxílio software 

ChromasPro (http://www.mb.mahidol.ac.th/pub/chromas/chromas.htm) e do 

servidor público BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

4.4 Análise por bioinformática 

 

As sequências de nucleotídeos das construções HF-IFN, HD-IFN e H-IFN foram 

analisadas in silico com a ajuda de diversos softwares disponíveis online. 

O programa GeneArt™ - (ThermoFischer Scientific) 

(https://www.thermofisher.com/br/en/home/life-science/cloning/gene-

synthesis/geneart-gene-synthesis/geneoptimizer.html) foi utilizado para otimização 

de códon usage.  

O software ProtParam (https://web.expasy.org/protparam/) (130) foi utilizado 

para realizar o cálculo da massa teórica e ponto isoelétrico das proteínas 

recombinantes.  

O programa WebCutter (http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/) foi utilizado para 

análise de sequências de enzima de restrição e para escolher os tampões mais 

adequados para cada digestão enzimática foi utilizado o software Double Digest 

Calculator - ThermoFischer Scientific 

(https://www.thermofisher.com/br/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-

biology/thermo-scientific-restriction-modifying-enzymes/restriction-enzymes-

thermo-scientific/double-digest-calculator-thermo-scientific.html).  

Todas as análises comparativas de sequência de DNA foram realizadas através 

do programa BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

 

4.5 Microrganismos 

 

Bactérias competentes E. coli DH5α foram usadas para os experimentos 

relativos à amplificação de plasmídeos e clonagem molecular. A linhagem utilizada 
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para a síntese das proteínas recombinantes foi BL21(DE3), transformada com os 

plasmídeos pET28a-HF-IFN, pET28a-HD-IFN ou pET28a-H-IFN. As linhagens 

bacterianas utilizadas para clonagem e expressão dos genes foram obtidas pela 

Invitrogen Corporation (Carlsbad, EUA). Todos os experimentos relacionados à 

biologia molecular e clonagem de genes foram realizados no laboratório de 

Biotecnologia Molecular III do Instituto Butantan sob supervisão da Profª. Drª. Ana 

Lucia Tabet Oller do Nascimento.  

 

4.6 Transformação bacteriana por choque térmico 

 

Alíquotas de bactérias competentes E. coli DH5α foram descongeladas e 

incubadas em gelo por 15 min. Um volume correspondente a 80 ng do plasmídeo a ser 

usado na transformação foi adicionado às bactérias e incubado em gelo por 30 min. 

Após este período, o tubo contendo as bactérias e o plasmídeo foi incubado em banho 

seco a 42 °C por 50 s, em seguida levou-se o tubo para incubação em gelo por 5 min.  

Após este processo, foram adicionados 350 µL de meio LB líquido nos tubos 

contendo as bactérias transformadas e levados para incubação a 37 °C por 1 h. As 

bactérias foram então plaqueadas em meio LB-ágar contendo canamicina (30 mg/L) 

por 16-18 h. Para prosseguimento dos experimentos, uma das colônias isoladas foi 

utilizada. 

 

4.7 Meios de Cultura 

 

Foram utilizados diferentes meios de cultura para avaliar o crescimento celular 

e a síntese proteica. Os meios de cultivo Lysogeny-Broth (LB) - líquido e LB-Ágar 

descritos na Tabela 2, foram empregados para cultivo dos clones transformantes, 

ativação das células do estoque congelado e avaliar a estabilidade do plasmídeo. 

 LB LB-ágar 

Nutrientes Concentração (g/L) 
Triptona 10 10 

Extrato de Levedura 5 5 
NaCl 10 10 
Ágar - 20 

Tabela 2. Composição do meio LB e LB-ágar (131) 

A formulação do meio complexo de “autoindução” (Tabela 3) tem como base 

o meio ZYM-5052 desenvolvido por Studier (59) e modificado por Dos Santos (132). 
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Nutrientes Concentração para cultivo em 
frasco 

Glicerol 5 g/L 
Glicose 0,5 g/L 

Lactose* 5,0 g/L 
Extrato de Levedura 5,0 g/L 

Phytone 10 g/L 
KH2PO4 3,4 g/L 

Na2HPO4 9 g/L 
NH4Cl 2,7 g/L 
Na2SO4 0,7 g/L 

MgSO4.7H2O 0,5 g/L 
Citrato Férrico 100,8 mg/L 

CoCl2.6H2O 2,5 mg/L 
MnCl2.4H2O 15 mg/L 
CuCl2.2H2O 1,5 mg/L 

H3BO3 3 mg/L 
Na2MoO4.2H2O 2,1 mg/L 

Zn(CH3COOH)2.H2O 33,8 mg/L 
EDTA 14,1 mg/L 

Tiamina 45 mg/L 
Canamicina 30 mg/L 

Tabela 3. Composição do meio complexo de autoindução. A lactose foi omitida nos grupos que 

representam controle negativo. 

A fórmula do meio quimicamente definido HDF foi baseada na literatura (133) 

(Tabela 4). 

Nutrientes Concentração para cultivo em 
frasco 

Glicose - 
Glicerol 10 g/L 
KH2PO4 13,3 g/L 

Ácido Cítrico 1,7 g/L 
(NH4)2HPO4 4 g/L 
MgSO4.H2O 1,2 g/L 

Citrato Férrico 100,8 mg/L 
CoCl2.6H2O 2,5 mg/L 
MnCl2.4H2O 15 mg/L 
CuCl2.2H2O 1,5 mg/L 

H3BO3 3 mg/L 
Na2MoO4.2H2O 2,1 mg/L 

Zn(CH3COOH)2.H2O 33,8 mg/L 
EDTA 14,1 mg/L 

Tiamina 45 mg/L 
Canamicina 30 mg/L 

Tabela 4. Composição do meio quimicamente definido HDF. 

Foi testado também o meio quimicamente definido SDAB que também é um 

meio de autoindução (134). A composição deste meio é apresentada na Tabela 5. 
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Nutrientes Concentração para cultivo em 
frasco 

Glicose 2,94 g/L 
Glicerol 11,07 g/L 
KH2PO4 13,3 g/L 

Ácido Cítrico 1,55 g/L 
(NH4)2HPO4 4 g/L 
MgSO4.7H2O 1,2 g/L 

Citrato Férrico 100,8 mg/L 
CoCl2.6H2O 2,5 mg/L 
MnCl2.4H2O 15 mg/L 
CuCl2.2H2O 1,5 mg/L 

H3BO3 3 mg/L 
Na2MoO4.2H2O 2,1 mg/L 

Zn(CH3COOH)2.H2O 33,8 mg/L 
EDTA 14,1 mg/L 

Tiamina 45 mg/L 
Canamicina 30 mg/L 

Tabela 5. Composição do meio quimicamente definido SDAB. 

4.8 Cultivo de HF-IFN em biorreator 

 

O clone selecionado foi cultivado em reator de 10 L empregando o meio de 

cultura de autoindução a 30 ºC. A porcentagem de oxigênio dissolvido foi controlada 

em no mínimo 30% por uma cascata de controle da agitação (150 a 1000 rpm) e adição 

de O2 puro (0 a 100%) à linha de ar comprimido da entrada do biorreator. Amostras 

foram retiradas periodicamente para análise do crescimento celular por DO e massa 

seca, consumo de substrato e formação de metabólitos, por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) em coluna Aminex HPX-87H, e síntese do cIFN por SDS-PAGE 

das frações solúvel e insolúvel obtidas após lise das bactérias.  

Após o cultivo, as células foram separadas do caldo por centrifugação e 

armazenadas a -20 °C até a purificação. 

 

4.9 Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 

Para análise da síntese proteica por eletroforese em gel de poliacrilamida com 

dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE na sigla em inglês), amostras com volume 

equivalente a DO = 5 foram retiradas dos cultivos e centrifugadas a 15.000 g por 5 min 

(Centrifugue 5424 R, Epperndorf), o pellet foi armazenado e o sobrenadante usado 

para dosagem de glicose se necessário. Os pellets foram ressuspendidos em 500 µL de 

solução salina e as amostras foram sonicadas por 2 min com pulso de 15 s pelo aparelho 
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Branson Ultrasonic Sonifier S-250D. Após sonicação, as amostras foram centrifugadas 

a 15.000 g por 5 min e as frações solúveis e insolúveis foram separadas manualmente. 

O pellet (fração insolúvel) foi ressuspendido em 80 µL de água MilliQ e 20 µL de 

tampão de amostra para SDS-PAGE 5 vezes concentrado (T.A. 5x). Para analisar a 

fração solúvel, foi feita uma solução utilizando 80 µL da amostra e 20 µL do tampão de 

amostra.  As amostras foram aplicadas em gel de poliacrilamida a 15% após 

aquecimento a 95 ºC durante 5 min. A separação foi realizada utilizando 25 mA por gel 

analisado por 1:45 h e os géis corados com Coomassie Blue R-250.  

 

4.10 Determinação de pureza do cIFN por densitometria 

 

A pureza da proteína foi quantificada por densitometria das bandas de SDS-

PAGE, empregando o densitômetro BioRad GS-800 e o software Quantity One 4.6.3 

(BioRad) ou o programa Image J. A porcentagem relativa, ou pureza, da banda da 

banda do cIFN foi calculada pela seguinte equação: 

 

% 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝐼𝐹𝑁 =  
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝐼𝐹𝑁 𝑥 100

∑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
 

Equação 2: Equação usada para determinar porcentagem relativa, ou pureza, da 

banda do cIFN.  

4.11 Purificação das proteínas recombinantes (H-IFN, HD-IFN e HF-IFN) 

 

Após o cultivo bacteriano e indução da síntese das proteínas recombinantes, o 

meio de cultura foi centrifugado por 5.000 g por 30 min e o sobrenadante descartado. 

Os pellets dos cultivos foram ressuspendidos em tampão de lise (20 mM Fosfato de 

Sódio, pH 7,6; 500 mM NaCl, 2 mM PMSF; 0,1 % Triton X-100). A biomassa foi lisada 

por sonicação (pequenas amostras) ou alta pressão no homogeneizador 

PandaPLUS2000 (até 20 g de biomassa úmida) ou Gaulin (50 a 100 g de biomassa 

úmida). O lisado foi novamente centrifugado a 15.000 g por 1:30 h e o sobrenadante 

foi coletado e armazenado até o momento da purificação.  
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4.11.1. Cromatografia de afinidade ao metal imobilizado  

 

A coluna de cromatografia XK 26 foi preenchida com 53 mL da resina IMAC-

Sepharose Fast Flow (GE Healthcare) carregada com íons Ni2+ previamente 

equilibrada com 5 volumes de coluna (VC) tampão contendo 20 mM Fosfato de Sódio, 

pH 7,6 e 500 mM NaCl e 10 mM imidazol. Após a passagem da amostra pela coluna, a 

mesma foi lavada com 5 VC de tampão de equilíbrio, seguida de concentrações 

crescentes de imidazol (50 mM, 150 mM e 500 mM, 5 VC em cada degrau) para eluição 

da proteína de interesse e remoção de impurezas. A cromatografia foi realizada a 10 

mL/min e amostra foi aplicada a 5 mL/min. 

 

4.11.2. Cromatografia Q-Sepharose 

 

As colunas de cromatografia XK26 e XK16 foram preenchidas com 74 mL e 25 

mL, respectivamente, da resina Q-Sepharose Fast Flow (GE Healthcare) e a amostra 

teve a condutividade igualada ao tampão de corrida. A coluna foi previamente 

equilibrada com 5 VC de 20 ou 50mM Tris-HCl pH 7,6 ou 20mM Bis-Tris, pH 6,8. 

Após a passagem da amostra pela coluna, a mesma foi lavada com 5 VC de tampão de 

equilíbrio e as proteínas foram eluídas concentrações crescentes de NaCl em 20 VC de 

gradiente linear (0 – 0,7 M NaCl). O fluxo empregado foi de 10 mL/min e a amostra 

foi aplicada a 5 mL/min na coluna XK26 e fluxo de 1 mL/min e amostra 0,5 mL/min 

na coluna XK16. 

 

4.11.3. Cromatografia Gel Filtração 

A coluna de cromatografia XK50 foi preenchida com 1,7 L da resina de gel 

filtração Sephacryl S-200 (GE Healthcare) e equilibrada com 2 VC de PBS pH 7.4.  A 

amostra foi aplicada e a coluna foi lavada com 2 VC de PBS pH 7,4. O fluxo utilizado 

foi de 8 mL/min. 

 

4.11.4. Cromatografia Hidrofóbica 

 

A coluna HiTrap Phenyl FF High Sub de 1 mL foi previamente equilibrada com 

5 VC de tampão 50 mM Tris, pH 7,6, 150 mM NaCl e 5 mM CaCl2. Após a passagem da 
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amostra pela coluna, a mesma foi lavada com 5 VC de tampão de equilíbrio e com dois 

tampões de eluição, 5 VC cada um, para retirada das proteínas aderidas na resina. 

Eluição 1: 50 mM Tris, pH7,6, 150 mM NaCl e 5 mM EDTA. Eluição 2: 50 mM Tris 

pH 10. A cromatografia foi realizada a 1 mL/min e a aplicação da amostra a 0,5 

mL/min. 

As frações coletadas de todas as cromatografias foram analisadas por gel de 

eletroforese de poliacrilamida SDS-PAGE 15 %.  

 

4.12 Ensaio de hidrólise por protease de TEV 

 

Previamente ao ensaio de hidrólise foi feita a diálise das frações purificadas de 

HF-IFN e HD-IFN. Para este procedimento, as proteínas de interesse foram colocadas 

em membranas de diálise e inseridas em 1 L de tampão PBS pH 7.4. A solução de PBS 

contendo a membrana de diálise com amostra foi agitada lentamente por 1 h. A solução 

de PBS foi trocada seis vezes para total remoção do imidazol. Após este procedimento, 

as amostras foram aliquotadas. 

Para o ensaio de hidrólise por protease de TEV, as construções HF-IFN ou HD-

IFN foram utilizadas como substrato, pois estas carregam o sítio de clivagem de TEV 

situado entre a tag Fh8/DsbC e o cIFN (ENLYFQ/G).  

O ensaio foi conduzido utilizando-se a relação 1:100 de massa (enzima:proteína) 

em tampão de hidrólise. A reação ocorreu por 1, 2, 3 h, sendo o último grupo de análise 

incubado com a enzima por período overnight. A hidrólise ocorreu em tampão 25 mM 

Tris-HCl, pH 8 e 14 mM de β-mercaptoetanol. Inicialmente, a protease TEV utilizada 

nos experimentos foi sintetizada e purificada em nosso laboratório. Posteriormente 

houve a necessidade de adquirir a protease comercial de TEV (Cellco Biotec, Brasil). 

As amostras foram analisadas em gel de eletroforese SDS-PAGE 15%.  

 

4.13 Purificação da proteína cIFN 

 

Após a hidrólise do HF-IFN ou HD-IFN por TEV fez-se necessária outra etapa 

de purificação. Nesta etapa, temos como objetivo recuperar o cIFN em sua forma pura, 

separando a molécula da tag e da enzima que estavam presentes na mesma solução, 

assim como da proteína eventualmente não hidrolisada.  
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Nesta etapa, também utilizamos o princípio de cromatografia de afinidade ao 

metal utilizando o aparelho ÄKTA avant (GE Healthcare). Foram utilizadas duas 

colunas HiTrap IMAC Sepharose FF (GE Healthcare) de 1 mL cada ou duas colunas 

His-Trap Ni Sepharose (GE Healthcare) de 5 mL cada coluna, ambas com fluxo foi de 

1 mL/min. 

A coluna foi previamente equilibrada com 5 VC tampão fosfato 20 mM pH 7,6 

com 500 mM NaCl e 5 mM de imidazol. A amostra da proteína foi aplicada a 0,5 

mL/min e o cIFN clivado foi coletado na fração não adsorvida (flowthrough). A 

proteína não hidrolisada, a tag Fh8 ou DsbC, que carregam 6xHis na porção N-

terminal, e a TEV que também possui His-tag foram retiradas através de 5 VC de 

tampão de eluição constituído de tampão fosfato 20 mM pH 7,5 com 500 mM NaCl e 

500 mM de imidazol.  

Detalhes adicionais das colunas utilizadas no projeto estão expostas na Tabela 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Tabela representativa das colunas utilizadas. Detalhes adicionais referente a resina e fluxo 

de trabalho e aplicação da amostra são exemplificados. 

4.14 Determinação de pureza por cromatografia de exclusão de alta pressão 

(HPSEC) 

 

A determinação da pureza da amostra de cIFN foi realizada no equipamento 

Agilent 1260 Infinity. Amostra e fase móvel foram filtradas a 0,22 µm. Foi utilizada a 

pré-coluna TSKGel (PW-Type) e a coluna do HPLC utilizada foi TSKGel G3000 PWXL. 

A fase móvel é composta por 10mM Fosfato de Sódio, pH 7,5 e 150 mM NaCl. O fluxo 

utilizado foi de 0,4 mL/min com um volume final de injeção de 20 µL. Os dados 

gerados derivam dos sinais captados a um comprimento de onda de 280 nm. 
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4.15 Análise da estrutura secundária de cIFN por Dicroísmo Circular 

 

A análise de Dicroísmo Circular foi realizada em um espectropolarímetro 

modelo J-810, fabricado pela Jasco. As medições foram feitas entre 190 a 240 nm a 

cada 0,1 nm, em uma velocidade de 50 nm/min, em caminho óptico de 0,1 cm, à 25 

ºC. A proteína cIFN foi analisada na concentração de 0,1 mg/mL, em tampão fosfato 

de sódio 10 mM, pH 7,4. O espectro resultante é o resultado de 10 acumulações, tendo 

sido descontado o espectro do tampão. A deconvolução do espectro foi feita utilizando 

o programa Dichroweb (Whitmore 2004), aplicando o algoritmo 

CDSSTR (Manavalan). 

 

4.16 Ensaio de inibição da infecção por Zika, Chikungunya, Mayaro e SARS-CoV-2 

vírus 

 

Células Vero foram cultivadas em D-MEM (Thermo Scientific) com 10% de soro 

fetal de bezerro (FCS, Sigma) e incubadas a 37 ° C com 5 % de atmosfera de CO2 em 

todas as diferentes etapas do teste antiviral.  

O vírus Zika (ZIKV, BeH815744) foi gentilmente cedido pelo Dr. Pedro 

Vasconcelos (Instituto Evandro Chagas); O vírus Mayaro (MAYV, BeAr20290) foi 

gentilmente cedido pelo Dr. Maurício Nogueira (Faculdade de Medicina de São José 

do Rio Preto); O vírus Chikungunya (CHIKV) foi isolado de uma amostra de soro 

coletada durante um surto em Sergipe, Brasil, 2017, gentilmente cedida pela Dra. 

Alessandra Schanoski (Laboratório de Bacteriologia, Instituto Butantan); O SARS-

CoV-2 (SARS-Cov2 / SP02 / 2020HIAE) foi isolado de um swab nasofaríngeo e 

gentilmente cedido pelo Dr. Edison Luis Durigon (ICB, Universidade de São Paulo).  

Cada teste antiviral foi realizado em três experimentos diferentes com três 

triplicatas analíticas cada. Em primeiro lugar, as células foram semeadas em placas de 

96 poços (1 x 104 células/poço) e cultivadas durante 48 h até atingirem 80 % de 

confluência. Uma amostra correspondente às células de três poços foi obtida após a 

tripsinização e utilizada para contagem de células. O meio de cultura foi substituído 

por uma diluição seriada de cIFN em meio de cultura fresco, começando em 640 

pg/mL para SARS-CoV-2, 160 pg/mL para CHIKV e MAYV ou 2,67 pg/mL para ZIKV, 

e as células foram incubadas por 2 h.  

As células foram infectadas com 0,1 MOI de um dos arbovírus em estudo ou 

0,02 MOI para SARS-CoV-2. Os controles (células não infectadas ou células 
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infectadas) foram usados para seus respectivos vírus. As placas foram incubadas e o 

efeito citopático foi observado após 48 h para MAYV, 72 h para CHIKV e SARS-CoV-2 

e 96 h para ZIKV. Em seguida, o meio de cultura foi removido, as placas foram lavadas 

com PBS (pH 7,2) e a coloração foi realizada com solução NBB (0,1 % Naftol Blue Black, 

1,6 % de acetato de sódio, 6 % de ácido acético) por 30 min. A solução de coloração foi 

removida, as placas foram enxaguadas com água e a absorbância foi medida em um 

comprimento de onda de 450 nm em um leitor de microplacas (Original Multiskan EX, 

Thermo Scientific).  

Os valores médios de absorbância (abs) de cada diluição de IFN, triplicatas 

analíticas de controles infectados e não infectados foram usadas para o cálculo da taxa 

de inibição de infecção para cada experimento, definido pela seguinte fórmula: 

 

% 𝐼𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜

=  
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑐𝐼𝐹𝑁 − 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠 𝑐é𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

Equação 3: Equação usada para determinar a taxa de porcentagem de inibição de 

infecção viral. 

 

As taxas de inibição foram plotadas contra a respectiva concentração de cIFN e a 

curva resultante foi usada para o cálculo de EC50 (concentração efetiva que inibe 50% 

da infecção). Os três valores de EC50 obtidos para cada vírus testado foram expressos 

como média ± desvio padrão. 

 

A atividade antiviral do cIFN foi realizada no Laboratório de Imunologia Viral do 

Instituto Butantan através de colaboração e supervisão do Prof. Dr. Renato Mancini 

Astray.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Amplificação e clonagem dos genes 

 

A sequência de DNA de interesse foi sintetizada pela empresa GenOne. O vetor 

de clonagem pCloneEZ-NRS-Blunt-Amp-cIFN contendo o inserto foi avaliado por 

análise de restrição para dar prosseguimento a clonagem no vetor de expressão 

pET28a.  

O gene sintetizado foi sequenciado e como planejado continha, além do gene da 

proteína alvo (cIFN), o gene da tag de solubilidade Fh8 associada a uma cauda de 

histidina (5’) e a sequência que codifica o sítio de proteólise por TEV (3’) resultando 

em um inserto de 753 nucleotídeos.  Após amplificação do plasmídeo em E. coli DH5α, 

foi feita a análise de restrição enzimática com o emprego de enzimas chaves para a 

estratégia de clonagem. O inserto, assim como o gene da tag Fh8, puderam ser 

visualizados em gel de agarose 1% após separação por eletroforese (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análise de restrição para confirmação da presença do inserto no plasmídeo 
comercial. Gel de agarose 1%. (M) marcador molecular 1kb DNA Ladder; (1) plasmídeo circular (2) 
plasmídeo linearizado, digerido com  Xho I; (3) plasmídeo linearizado, digerido com Nco I; (4 e 5) 
plasmídeo digerido com as enzimas Xho I e Nco I; (6) plasmídeo digerido com Xho I, Nco I e Bam HI. 
A seta indica o inserto de 753 pb liberado pela dupla digestão.  

Em paralelo, conduziu-se a amplificação e digestão enzimática do vetor de 

expressão. As enzimas utilizadas na digestão deste vetor, Nco I e Xho I, foram as 

mesmas enzimas utilizadas para a liberação do inserto do vetor de clonagem (Figura 

2). Os fragmentos liberados (HF-IFN de 753 nt e pET28a N/X de 5,2 kb) foram 

purificados para posterior reação de ligação.  
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Figura 2. Eletroforese preparativa para purificação do inserto HF-IFN e do vetor de 
expressão pET28a. Gel de agarose 1%. Plasmídeos foram submetidos ao protocolo de digestão 
enzimática na presença das enzimas Nco I e Xho I. Os fragmentos gerados foram utilizados na posterior 
reação de ligação. (M) marcador molecular 1kb DNA Ladder. A seta superior e inferior indicam os 
fragmentos que foram purificados: vetor de expressão pET28a e inserto HF-IFN, respectivamente.  

 

Em posse dos fragmentos de interesse já purificados, foi feita a reação de ligação 

do inserto contendo o gene de HF-IFN no plasmídeo de expressão pET28a para 

transformação de E. coli DH5α. Após o cultivo de colônias transformantes, foi feita a 

seleção de colônias positivas para o plasmídeo pET28a-HF-IFN. Cinco colônias 

bacterianas foram analisadas e detectou-se a presença do inserto alvo através de sua 

liberação após digestão enzimática (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Seleção de colônias positivas para o inserto HF-IFN. Gel de agarose 1%. Plasmídeos 
foram submetidos ao protocolo de digestão enzimática na presença das enzimas Nco I e Xho I. A seta 
indica o inserto liberado no tamanho esperado, 753 nt. (M) marcador molecular 1kb DNA Ladder. Os 
símbolos + e – indicam, respectivamente, colônias bacterianas positivas ou negativas para o inserto HF-
IFN.  
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 Além do estudo acerca da proteína de fusão ou tag Fh8, outra tag de 

solubilidade que escolhemos para ser avaliada neste trabalho é a DsbC. Para este 

propósito, foi iniciado o processo de construção de um segundo vetor de expressão que 

usasse DsbC como tag de solubilidade.  

A sequência gênica referente à tag também foi sintetizada pela empresa 

GenOne. Foi feito um PCR para amplificação da cauda de histidina (5’) e DsbC (3’) com 

primers que flanqueavam o gene da tag de interesse. Em paralelo, o plasmídeo 

pET28a-HF-IFN foi digerido com as enzimas Nco I e Bam HI. Este procedimento 

possibilitou a liberação da região codificadora do Fh8 da construção, criando um sítio 

de ligação para a nova tag a montante do gene do cIFN. Após a reação de ligação entre 

o inserto e o vetor digeridos, as colônias bacterianas transformadas com o plasmídeo 

pET28a-HD-IFN foram analisadas para a presença da tag DsbC (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Etapas da clonagem de DsbC no vetor pET28a-IFN. Gel de agarose 1%. (A) Amplicon 
da tag DsbC (648 nt). O PCR foi feito utilizando o plasmídeo comercial como DNA template; (B) Gel de 
eletroforese preparativo para purificação da tag e plasmídeo pET28a-HF-IFN digeridos com Nco I e 
Bam HI; (C) Plasmídeos de colônias bacterianas foram submetidos a PCR de colônia para detecção da 
DsbC. As setas indicam os fragmentos de interesse. (M) marcador molecular 1kb DNA Ladder. Os 
símbolos + e – indicam , respectivamente, colônias bacterianas positivas ou negativas para o DsbC. C- 
indica controle negativo.  

As proteínas Fh8 e a DsbC foram escolhidas como potenciais tags de 

solubilidade após revisão da literatura (52,65,66,70). Para avaliar e mensurar o 

potencial das proteínas fusionadas ao cIFN foi construído um plasmídeo controle, sem 

as tags em questão, mantendo-se apenas a His-tag para facilitar a purificação posterior 

da molécula. 
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Para retirada do gene Fh8, foi feito um PCR do plasmídeo pCloneEZ-NRS-

Blunt-Amp-HF-IFN com o emprego de primers que flanqueavam apenas a região 

codificadora do cIFN, sendo que o primer forward continha também a sequência 

codificadora da tag His6. Após a amplificação da região alvo, a sequência genética do 

cIFN foi purificada e submetida ao protocolo de ligação para construção do plasmídeo 

H-IFN-pGEMT. O screening das colônias bacterianas demonstrou a presença do 

inserto sem a tag associada (504 nt), liberado após digestão enzimática (Figura 5). 

Posteriormente, o inserto H-IFN foi inserido no plasmídeo de expressão pET28a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gel de eletroforese para detecção de inserto H-IFN amplificado por PCR e 
seleção de colônias bacterianas. Gel de agarose 1%. O PCR foi feito utilizando o plasmídeo contendo 
HF-IFN como DNA template e o fragmento de interesse, H-IFN, foi amplificado. O inserto foi purificado 
e submetido ao protocolo de ligação. Plasmídeos de colônias bacterianas foram submetidos ao protocolo 
de digestão enzimática na presença das enzimas Nco I e Xho I. A seta indica a presença inserto no 
tamanho esperado, 504 nt. (M) marcador molecular 1kb DNA Ladder. Os símbolos + e – indicam , 
respectivamente, colônias bacterianas positivas ou negativas para o inserto H-IFN, que não possui a tag 
Fh8 fusionada à proteína alvo.  
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5.2 Sequenciamento dos genes 

 

 Os plasmídeos pET28a contendo as construções H-IFN, HD-IFN e HF-IFN 

foram sequenciados e confirmou-se que todas estavam em fase correta de leitura e não 

apresentaram mutações.  

 

5.3 Seleção do clone produtor de cIFN em fusão com Fh8 

 

A confirmação das sequências gênicas nos plasmídeos de expressão permitiu a 

progressão para a próxima etapa - a síntese proteica. Inicialmente, foi avaliada a 

produção da proteína de fusão com Fh8, HF-IFN. 

  Bactérias E. coli BL21(DE3) foram transformadas com o plasmídeo pET28a-

HF-IFN para um screening inicial da síntese proteica. As bactérias foram inicialmente 

cultivadas em meio LB a 37 °C e induzidas com 1 mM de IPTG. Após 3 horas da 

indução, o pellet foi centrifugado e 4 colônias bacterianas diferentes tiverem as frações 

solúveis e insolúveis analisadas.  

A construção proteica fusionada à tag Fh8 possui massa molecular de 28,8 kDa. 

É possível observar a presença da banda da proteína alvo no gel de eletroforese nas 4 

colônias avaliadas (Figura 6). Apesar de detectar a produção da proteína alvo, os 

parâmetros de indução devem ser otimizados não só para melhorar a análise de 

resultados, mas também tentar aumentar a concentração do cIFN na fração solúvel.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análise da produção de HF-IFN por SDS-PAGE para seleção do clone produtor. 
Após 3 horas de indução por IPTG (1mM), realizou-se a lise celular por sonicação e o fracionamento da 
fração solúvel e insolúvel de 4 colônias bacterianas.  A seta indica o local da banda de interesse, que 
possui aproximadamente 28,8 kDa. (M) padrão de massa molecular (kDa); (C-) se refere ao controle 
negativo, não induzido; (1) colônia 1, fração solúvel; (2) colônia 1, fração insolúvel; (3) colônia 2, fração 



64 
 

solúvel; (4) colônia 2, fração insolúvel; (5) colônia 3, fração solúvel; (6) colônia 3, fração insolúvel; (7) 
colônia 4, fração solúvel; (8) colônia 4, fração insolúvel. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

Após este primeiro resultado, repetimos o teste de indução da síntese proteica 

com o objetivo de melhorar algumas variáveis do cultivo. A temperatura de incubação 

foi diminuída para 30 °C, assim como a concentração de IPTG que diminuiu de 1 mM 

para 0,1 mM. As bactérias foram induzidas quando DO chegou em 0,6 e a cultura foi 

analisada após cultivo overnight. A quantidade de amostra aplicada no gel foi 

normalizada por 5 ou 10 unidades de DO (Figura 7). O clone bacteriano escolhido foi 

o número 2. 

Apesar da alteração de variáveis que podem impactar diretamente na produção 

de proteína solúvel, o resultado obtido mostra que a maior parte da proteína produzida 

permaneceu na fração insolúvel, corroborando o resultado do experimento anterior 

(Figura 6). Deste modo, hipotetizamos que em determinado ponto do cultivo, haveria 

acúmulo da proteína de interesse na forma de corpos de inclusão. Isto é, em algum 

momento do cultivo a proteína que poderia estar solúvel se agregaria e ficaria insolúvel, 

formando corpos de inclusão. O cultivo overnight não indicaria este ponto específico, 

uma vez que a proteína total analisada foi feita através do pellet recolhido no final do 

cultivo. Portanto, fez-se necessário uma análise da cinética de produção proteica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análise da produção de HF-IFN por SDS-PAGE. E. coli BL21(DE3) transformadas com 
o plasmídeo pET28a-HF-IFN foram cultivadas em frascos Falcon de 50 mL com 50mL de meio LB a 30 
°C e induzidas com 0,1 mM de IPTG quando DO = 0,6. Após cultivo overnight, realizou-se a lise celular 
por sonicação e o fracionamento da fração solúvel e insolúvel. Foram analisadas 3 clones distindas. As 
figura A e B representam as frações solúvel e insolúvel, respectivamente, com DO = 5 em cada poço. As 
figuras C e D representam as frações solúvel e insolúvel, respectivamente, com DO = 10. (M) padrão de 
massa molecular (kDa); (C-) se refere ao controle negativo, não induzido; (1) clone 1; (2) clone 2; (3) 
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clone 3.  A seta indica o local da banda de interesse, que possui aproximadamente 28,8 kDa. Gel de 
eletroforese SDS-PAGE 15%. 

5.4 Avaliação da cinética de produção 

 

A cinética da produção proteica foi testada em dois diferentes meios de cultura: 

o meio LB e o meio de autoindução. O objetivo deste experimento foi avaliar se haveria 

um momento durante o cultivo em que a proteína poderia tornar-se insolúvel. Também 

foram avaliadas as diferenças da produção do HF-IFN através do indutor IPTG, que é 

um análogo estrutural da lactose (não metabolizado como fonte de carbono pela 

célula), e a lactose em sua forma natural.  

Os cultivos usando os dois meios produziram a proteína com a tag Fh8 

fusionada em ambas as frações: solúvel e insolúvel. Para obtenção da proteína em meio 

LB, foram fixados os seguintes parâmetros de cultivo: 0,1 mM de IPTG e temperatura 

de cultivo de 30 °C. O meio de cultura LB teve aparentemente o pico de produção de 

proteína solúvel 4 h após a indução com o IPTG, enquanto o meio de autoindução 

parece ter tido a produção máxima de proteína 9 h após o início do cultivo. A máxima 

DO alcançada foi de 2,92 e 8,86 para os meios LB e de autoindução, respectivamente. 

A exaustão da glicose 4 h após o início do cultivo de autoindução leva à desrepressão 

do operon lac e ao consumo da lactose presente no meio. A metabolização do indutor 

é o evento desencadeante do processo de transcrição do gene heterólogo e da síntese 

proteica pela E. coli. Este acontecimento é corroborado pelo aparecimento da banda 

de interesse após a análise do ponto seguinte ao esgotamento desta fonte de carbono 

(Figura 8).  
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Figura 8. Análise da cinética de produção de HF-IFN em meio LB e de autoindução. E. coli 
BL21(DE3) transformadas com o plasmídeo pET28a-HF-IFN foram cultivadas em frascos Erlenmeyer 
de 500 mL com 50 mL de meio a 30 °C e induzidas com 0,1 mM de IPTG quando DO = 0,6. A lactose 
presente no meio de autoindução serviu como indutor para as bactérias cultivadas neste meio. Amostras 
foram retiradas durante o cultivo para analisar a presença da proteína de interesse. As figuras A e B 
representam as frações solúvel e insolúvel, respectivamente. As figuras C e D representam as curvas de 
crescimento das bactérias cultivadas em meio LB e de autoindução, respectivamente. (M) padrão de 
massa molecular (kDa); (C-) se refere ao controle negativo, não induzido; (1) 2 horas pós IPTG; (2) 4 
horas pós IPTG; (3) 6 horas pós IPTG; (4) 4 horas de cultivo em autoindução; (5) 6 horas de cultivo em 
autoindução; (6) 8 horas de cultivo em autoindução e (7) 9 horas de cultivo em autoindução. A seta 
indica o local da banda de interesse, que possui aproximadamente 28,8 kDa. Gel de eletroforese SDS-
PAGE 15%. 

Após estes experimentos, foi possível ter uma visão mais abrangente acerca da 

expressão do gene do cIFN em fusão com Fh8. O meio de autoindução rendeu 

resultados promissores uma vez que, assim como no meio de cultura LB, a proteína foi 

obtida na fração solúvel. Ademais, a densidade óptica mensurada ao final do cultivo foi 

três vezes maior que a DO mensurada no meio LB, caracterizando possivelmente, um 

maior rendimento proteico ao final do cultivo.  

5.5 Comparação da solubilidade do cIFN com e sem fusão com Fh8 

 

O próximo passo foi comparar a produção do interferon consenso na presença 

e ausência da tag de solubilidade Fh8. Desta forma, poderíamos avaliar o papel dessa 

tag acerca da produção do cIFN em sua forma solúvel. Para este fim, foram utilizadas 

duas construções proteicas: o HF-IFN, que possui a tag Fh8 fusionada ao cIFN e o H-

IFN, contendo apenas o cIFN com His-tag N-terminal. Os pesos moleculares são de 

28,8 kDa e 20,2 kDa, respectivamente. 
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Para fazer a comparação entre as duas construções, foi feita uma cinética de 

produção em meio LB (Figura 9). Os resultados revelaram que quando o cIFN se 

encontra na ausência da tag Fh8, há uma diminuição da detecção da molécula na 

fração solúvel. O único ponto relevante do cultivo em que o H-IFN foi detectado, foi 

após 2 h de indução com IPTG (canaleta A5). Após este momento, a proteína se 

acumula na fração insolúvel em forma de corpo de inclusão (Figura 8C e 8D). Esta 

observação confirma os resultados obtidos na primeira cinética de expressão (Figura 

6), levando à conclusão de que quanto maior o tempo de cultivo, mais proteína na 

forma de corpo de inclusão é observada. 

A construção HF-IFN melhorou este padrão de expressão quando comparada à 

construção H-IFN. Após 1 h de indução com IPTG, a proteína já estava em sua forma 

solúvel (canaleta A4), permanecendo nesta condição até 6 h após a indução com IPTG 

(canaleta A14). Deste modo, os resultados indicam que a tag Fh8 tem um bom 

potencial acerca da manutenção da proteína na fração solúvel. Este fato poderia então 

ajudar na fase de processamento downstream, pois proteína não estaria tão susceptível 

a agregação e precipitação.  

Uma quantificação preliminar da fração solúvel confirmou os resultados 

expostos nesta cinética. Após 2 h de indução com IPTG, a quantidade relativa de 

proteína alvo foi de 20% para as duas construções analisadas. No entanto, após este 

ponto, a construção H-IFN acumula-se na fração insolúvel. A densitometria reflete este 

fato revelando o valor de 0% de quantidade relativa de proteína até o final do cultivo. 

A construção HF-IFN não só se perpetua na fração solúvel até o final da cinética, mas 

tem os seus níveis aumentados chegando ao pico máximo de 27% após 4 h de indução 

(Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análise da cinética de produção de HF-IFN e H-IFN em meio LB. E. coli BL21(DE3) 
transformadas com o plasmídeo pET28a-HF-IFN ou pET28a-H-IFN foram cultivadas a 30 °C em 
frascos Erlenmeyer de 500 mL com 50 mL de meio e induzidas com 0,1 mM de IPTG quando DO = 0,6. 
Amostras foram retiradas durante o cultivo para analisar a presença da proteína de interesse. As figuras 
A e B representam as frações solúveis e as figuras C e D representam as frações insolúveis. (M) padrão 
de massa molecular (kDa); (C1 e C2) referm-se ao controle negativo de H- e HF-IFN, respectivamente; 
(1) H-IFN não induzido; (2) HF-IFN não induzido; (3) H-IFN após 1 hora de IPTG; (4) HF-IFN após 1 
hora de IPTG; (5) H-IFN após 2 horas; (6) HF-IFN após 2 horas; (7) H-IFN após 3 horas; (8) HF-IFN 
após 3 horas; (9) H-IFN após 4 horas; (10) HF-IFN após 4; (11) H-IFN após 5 horas; (12) HF-IFN após 
5 horas; (13) H-IFN após 6 horas e (14) HF-IFN após 6 horas. A seta indica o local da banda de interesse: 
HF-IFN 28,8 kDa e H-IFN 20,2 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Quantificação da presença de H- e HF-IFN na fração solúvel. Os géis de 
eletroforese com a cinética de produção proteica do H- e HF-IFN foram escaneados em densitômetro 
para análise de banda de interesse. O resultado é expresso em porcentagem e se refere a quantidade 
relativa da banda de interesse em relação a todas as bandas detectadas pelo equipamento em cada 
canaleta. A curva vermelha representa o H-IFN e a azul representa o HF-IFN.  
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5.6 Processo de purificação de H-IFN 

 

Para avaliar a possibilidade de purificação e recuperação da molécula de IFN na 

ausência de tags de solubilidade (H-IFN), foi conduzida uma cromatografia por 

afinidade ao metal (IMAC). A molécula H-IFN possui uma cauda de histidina associada 

à proteína alvo. Desta forma, a proteína poderia ser purificada empregando a 

propriedade das histidinas se ligarem aos íons metálicos imobilizados na coluna. 

Foi mostrado acima que durante a cinética de produção do H-IFN esta molécula 

tende a se acumular em corpos de inclusão. Entretanto, com este processo de 

purificação, analisamos a possibilidade de recuperação da molécula derivada da fração 

solúvel do cultivo bacteriano. Após o cultivo celular, a biomassa resultante foi 

submetida ao processo de lise celular e centrifugação para obtenção da fração solúvel. 

Esta última, passou pelo processo de purificação.  

Os resultados confirmam que a proteína se agregou em corpos de inclusão sendo 

majoritariamente encontrada no pellet do cultivo (fração insolúvel) (Figura 11A). A 

eluição das proteínas que poderiam ter se ligado à resina da coluna foi conduzida pela 

presença imidazol em diferentes concentrações.  

Não foi detectada a presença de H-IFN nas eluições feitas com 50mM (step 10%) 

e 500mM de imidazol (step 100%). No entanto, foi possível detectar a presença de H-

IFN na eluição feita com 150mM de imidazol (step 30%). Apesar de ser possível 

recuperar o H-IFN na fração 30%, a porcentagem relativa de H-IFN na amostra é de 

apenas 8% (Figura 11B), o que representa 3,34 mg de H-IFN. O cromatograma está 

representado na Figura 11C. 

A construção H-IFN, que não possui tag de solubilidade, se mostrou difícil de 

trabalhar uma vez que esta proteína se acumulou em corpos de inclusão durante o 

cultivo, além de promover baixa recuperação frente ao processo cromatográfico. Desse 

modo, os experimentos com esta construção não foram continuados. 
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Figura 11. Purificação de H-IFN por cromatografia de afinidade por metal. A) Análise da por 
gel de eletroforese de poliacrilamida (gel 15%): (M) padrão de massa molecular (kDa); (P) Pellet; (E) 
Entrada; (FT) flowthrough; (10%) eluição com 50mM de imidazol; (30%) eluição com 150mM de 
Imidazol e (100%) eluição com 500mM de imidazol. B) Porcentagem relativa de H-IFN em cada fração: 
(N.D.) não detectado. C) Cromatograma do processo em coluna XK26 de 53 mL carregada com Ni+2. H-
IFN possui o massa aproximada de 20,2 kDa.  

 

5.7 Seleção do meio de cultura para produção de HF-IFN 

 

 Com o objetivo de determinar o meio de cultura mais adequado para o aumento 

da escala de produção, foram testados três meios de culturas diferentes: dois 

quimicamente definidos (HDF e SDAB) e um meio complexo (meio de autoindução). 

 Bactérias E. coli BL21(DE3) contendo o plasmídeo pET28a-HF-IFN foram 

cultivadas nestes diferentes meios de cultura nas temperaturas de 25 °C e 30 °C. Este 

experimento foi feito em frascos TunAir cuja concentração de oxigênio disponível é 

maior que nos frascos Erlenmeyer graças a dois elementos: a geometria do frasco que 

determina maior área superficial do líquido em contato com a fase gasosa e o filtro na 

tampa que permite trocas gasosas mais efetivas do que os tampões de algodão usados 

em Erlenmeyers. Os frascos TunAir foram utilizados aqui pois, assim como no 

biorreator que será usado no escalonamento do processo, a concentração de oxigênio 

é maior, o que leva à obtenção de maiores densidades celulares. Diversos pontos do 
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cultivo foram analisados com o objetivo de se obter a cinética da produção proteica, 

assim como a curva de crescimento de cada cultivo bacteriano.  

 Os resultados observados no gel de eletroforese após o cultivo destacam a 

presença da proteína alvo nos meios de autoindução e HDF, em contraste ao meio 

SDAB que não teve a proteína alvo detectada em nenhuma das temperaturas testadas 

(Figura 12).  

 O meio de autoindução (Figura 12A), induzido pela presença da lactose após 

a exaustão da glicose, proporcionou produção crescente com o tempo de cultivo. O 

valor máximo de HF-IFN mensurado foi no último ponto da cinética, em ambas as 

temperaturas. A cultura bacteriana mantida à 25 °C teve DO máxima de 21,42 e 

concentração final de 1,92 mg/mL de HF-IFN no ponto correspondente a 16 h de 

cultivo (Figura 13A). Quando cultivadas à 30 °C, a DO máxima foi de 19,52 e 

concentração final de 2,52 mg/mL de cIFN no ponto correspondente a 11 h de cultivo.  

 O meio de cultura HDF (Figura 12B), induzido por IPTG, teve um desempenho 

relativamente inferior quando comparado ao meio de autoindução. A DO máxima 

atingida no cultivo de 25 °C foi de 14,88 e a concentração final de HF-IFN foi de 1,95 

mg/mL, nos pontos de 10 e 7 h após indução com IPTG, respectivamente (Figura 

13B). O cultivo feito a 30 °C teve a DO máxima de 15,16 e concentração final de HF-

IFN de 1,51 mg/mL nos pontos correspondentes a 10 e 4 h de cultivo pós indução, 

respectivamente.  

 O meio de cultura SDAB, que também se trata de um meio de autoindução 

induzido pela presença da lactose, teve o pior desempenho entre todos analisados 

(Figura 12C). Apesar de o crescimento bacteriano ter atingido DO de 19,28 e 18,7, os 

níveis máximos de HF-IFN mensurados foram de 0,28 mg/mL e 0,12 mg/mL nos 

cultivos de 25° C e 30 °C, respectivamente (Figura 13C).  

 Em posse dos dados destes experimentos, foi possível selecionar os pontos de 

maior produção do HF-IFN. As bactérias cultivadas a 30 °C em meio de autoindução 

revelaram a maior concentração de proteína alvo dentre todos os cultivos e 

temperaturas analisadas, sendo então um bom candidato para o escalonamento do 

bioprocesso (Figura 14).  
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Figura 12. Comparação da cinética de produção de HF-IFN em meio de autoindução, HDF 
e SDAB. E. coli BL21(DE3) transformadas com o plasmídeo pET28a-HF-IFN cultivadas a 25 °C ou 30 
°C em frascos TunAir e induzidas com lactose ou 0,1 mM de IPTG quando DO = 0,6. Amostras foram 
retiradas durante o cultivo para analisar a presença da proteína de interesse. Os resultados foram 
separados em (A) meio de autoindução; (B) meio HDF; (C) meio SDAB. (M) padrão de massa molecular 
(kDa); (C-) se refere ao controle negativo, não induzido. Os números acima das lanes indicam o tempo 
decorrido após indução com IPTG no caso do meio HDF (B) e tempo total de cultivo nos meios de 
autoindução e SDAB (A) e (C).  A seta indica o local da banda de interesse: HF-IFN 28,8 kDa. Gel de 
eletroforese SDS-PAGE 15%. 
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Figura 13. Curvas de crescimento e concentração da proteína alvo dos cultivos nos 
diferentes meios de cultura analisados. E. coli BL21(DE3) transformadas o plasmídeo pET28a-
HF-IFN foram cultivadas a 25 °C ou 30 °C em frascos TunAir e induzidas com lactose ou 0,1 mM de 
IPTG quando DO = 0,6. Amostras foram retiradas durante o cultivo para mensuração de DO a 600nm. 
Os resultados foram separados em (A) meio de autoindução; (B) meio HDF; (C) meio SDAB.  A 
concentração da proteína alvo foi determinada por densitometria para análise de quantidade relativa e 
estimada considerando a concentração proteica por ensaio de Lowry. A Equação 1 (tópico 4.9). foi 
utilizada para o cálculo da pureza da banda de HF-IFN. 
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Figura 14. Gráfico comparativo da concentração máxima de HF-IFN obtido em cada meio 
de cultura. Os valores utilizados se referem ao ponto de concentração máxima de HF-IFN em cada 
meio de cultura.   

 

5.8  Seleção do meio de cultura para produção de HD-IFN 

 

Após a avalição de produção da molécula HF-IFN, que possui a tag de 

solubilidade Fh8, foi avaliada também a produção da molécula HD-IFN. Esta última 

contém outra tag de solubilidade, denominada DsbC.  

Bactérias E. coli BL21(DE3) contendo o plasmídeo pET28a-HD-IFN foram 

cultivadas em diferentes meios de cultura nas temperaturas de 25 ºC e 30 ºC. Assim, 

como na produção de HF-IFN, estes experimentos foram conduzidos em fracos do tipo 

TunAir. Diversos pontos do cultivo foram analisados com o objetivo de se obter a 

cinética de produção proteica, assim como a curva de crescimento de cada cultivo 

bacteriano.  

O meio de autoindução (Figura 15A) estimula a produção da proteína alvo 

através do consumo de lactose presente neste meio após a exaustão da glicose. O valor 

máximo de HD-IFN mensurado foi no último ponto da cinética, em ambas as 

temperaturas, da mesma maneira que observado para HF-IFN. A cultura bacteriana 

conduzida à 25 ºC teve DO máxima de 23,1 e concentração final de 0,75 mg/mL de HD-

IFN após 16 h de cultivo (Figura 16A). Quando o cultivo foi mantido à 30 ºC, a DO 

máxima foi de 21,6 e concentração final de 0,67 mg/mL de HD-IFN após 11 h de cultivo.  
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Diferente do meio de autoindução, o meio de cultura HDF (Figura 15B) 

necessita da adição do IPTG para desencadear a produção da proteína alvo. A DO 

máxima atingida no cultivo de 25 ºC foi de 13,4 e a concentração final de HD-IFN foi 

de 1,07 mg/mL de HD-IFN após 11 h da indução por IPTG. (Figura 16B). O cultivo 

feito à 30 ºC teve DO máxima de 11,5 e concentração final de HD-IFN de 0,76 mg/mL 

após 8 h da indução por IPTG. 

Quando as bactérias foram cultivadas em meio SDAB (Figura 15C), houve uma 

diminuição no desempenho da produção. Os cultivos bacterianos atingiram a DO 

máxima de 11,76 e 10,76 e concentrações de 0,07 mg/mL e 0,68 mg/mL nos cultivos 

de 25 ºC e 30 ºC, respectivamente (Figura 16C).  

De todos os cultivos conduzidos e descritos acima, o meio HDF a 25 ºC atingiu 

o maior nível de produção de HD-IFN (1,07 mg/mL). No entanto, todos os valores 

obtidos na produção de HD-IFN foram inferiores aos valores obtidos de HF-IFN 

(Figura 17). 
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Figura 15. Comparação da cinética de produção de HD-IFN em meio de autoindução, HDF 
e SDAB. E. coli BL21(DE3) transformadas com o plasmídeo pET28a-HD-IFN cultivadas a 25 °C ou 30 
°C em frascos TunAir e induzidas com lactose ou 0,1 mM de IPTG quando DO = 0,6. Amostras foram 
retiradas durante o cultivo para analisar a presença da proteína de interesse. Os resultados foram 
separados em (A) meio de autoindução; (B) meio HDF; (C) meio SDAB. (M) padrão de massa molecular 
(kDa); (C-) se refere ao controle negativo, não induzido. Os números acima das lanes indicam o tempo 
decorrido após indução com IPTG no caso do meio HDF (B) e tempo total de cultivo nos meios de 
autoindução e SDAB (A) e (C).  A seta indica o local da banda de interesse: HD-IFN 44,6 kDa. Gel de 
eletroforese SDS-PAGE 15%. 
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Figura 16. Curvas de crescimento e concentração da proteína alvo dos cultivos nos 
diferentes meios de cultura analisados. E. coli BL21(DE3) transformadas o plasmídeo pET28a-
HD-IFN foram cultivadas a 25 °C ou 30 °C em frascos TunAir e induzidas com lactose ou 0,1 mM de 
IPTG quando DO = 0,6. Amostras foram retiradas durante o cultivo para mensuração de DO a 600nm. 
Os resultados foram separados em (A) meio de autoindução; (B) meio HDF; (C) meio SDAB.  A 
concentração da proteína alvo foi determinada por densitometria para análise de quantidade relativa e 
estimada considerando a concentração proteica por ensaio de Lowry. A Equação 1 (tópico 4.9) foi 
utilizada para o cálculo da pureza da banda de HD-IFN. 
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Figura 17. Gráfico comparativo da concentração máxima de HF-IFN e HD-IFN obtido em 
cada meio de cultura. Os valores utilizados se referem ao ponto de concentração máxima de HF-IFN 
e HD-IFN em cada meio de cultura.   

5.9 Processo de purificação de HD-IFN 

 

A proteína HD-IFN é composta por uma cauda de histidina seguida pela tag de 

solubilidade DsbC. Estas proteínas estão fusionadas na molécula de interferon. Devido 

a presença da cauda de histidina, o princípio utilizado para a purificação da molécula 

foi a cromatografia de afinidade ao metal (IMAC). 

Com o objetivo de testar a viabilidade de purificação do HD-IFN, foi realizada 

cromatografia IMAC com esta construção. A eluição das frações foi feita em gradiente 

linear de 0 a 500 mM de Imidazol (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Análise da purificação de HD-IFN por gel de eletroforese de poliacrilamida. A 
fração solúvel contendo a proteína HD-IFN foi submetida ao processo de purificação por IMAC-Ni2+ em 
coluna XK26 com 53mL. A eluição foi feita em gradiente linear compreendendo a faixa de 0 – 500 mM 
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de imidazol. (M) padrão de massa molecular (kDa); (E) entrada; (FT) flowthrough. A massa molecular 
teórica de HD-IFN é 44,6 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%.  

Após detectar a presença de HD-IFN em todas as frações de eluição em 

gradiente, torna-se necessária a otimização do processo. Portanto, um novo processo 

upstream e downstream da molécula de HD-IFN foi conduzido. 

A produção do HD-IFN, foi conduzida em E. coli BL21(DE3) transformada com 

o plasmídeo pET28a-HD-IFN. O cultivo celular foi feito em meio HDF na temperatura 

de 25 ºC. A biomassa resultante foi submetida ao processo de lise e centrifugação para 

coleta e análise do sobrenadante. 

A eluição dos produtos foi feita em degraus com concentrações crescentes de 

imidazol e a fração de eluição 30% (150 mM imidazol) foi coletada (Figura 19A e 

19C). A recuperação foi de 22,2 mg de HD-IFN, o que corresponde a 1,59 % da 

purificação global (Tabela 7A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Purificação de HD-IFN por cromatografia de afinidade por metal. A fração solúvel 
contendo a proteína HD-IFN foi submetida ao processo de purificação por IMAC-Ni2+ e a eluição foi 
realizada em degraus. (A e C) Gel de eletroforese e cromatograma da IMAC1, coluna XK26 de 53 mL, 
antes da hidrólise para remoção da tag DsbC. A proteína de interesse foi coletada na fração 30% (150 
mM imidazol). (B) Gel de eletroforese e cromatograma da IMAC2, duas colunas IMAC HiTrap Sepharose 
FF de 1 mL por coluna, após hidrólise por TEV para remoção da tag. (M) padrão de massa molecular 
(kDa); (E) entrada; (FT) flowthrough. Massa molecular teórica das proteínas: HD-IFN 44,6 kDa e cIFN 
19,4 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 
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A retirada da tag de solubilidade DsbC foi feita com a enzima TEV protease, que 

cliva uma parte da proteína produzida liberando o biofármaco alvo, livre e não 

associado a nenhuma tag. A separação da tag da proteína cIFN também foi conduzida 

por cromatografia de afinidade ao metal (Figura 19B e 19D).  

Grande parte do HD-IFN precipitou durante o processamento da proteína, 

acarretando baixas taxas de recuperação. A recuperação final de cIFN livre foi de 1,44 

mg, o que corresponde a uma recuperação de 14 % da hidrólise de HD-IFN. (Tabela 

7B). Devido à baixa recuperação ao final da produção de HD-IFN, os experimentos 

foram continuados com a construção HF-IFN. 

 

 

 

 

Tabela 7A. Tabela de purificação de HD-IFN das frações recuperadas após cromatografia de afinidade 
por metal. 

 

 

 

 
 
Tabela 7B. Tabela que representa a recuperação de cIFN livre após hidrólise de HD-IFN para remoção 
da tag DsbC. 

 

 

5.10 Cultivo de E. coli BL21(DE3) pET28a-HF-IFN em Biorreator 

 

Através do cultivo de bactérias E. coli BL21(DE3) que produzem as proteínas 

HF-IFN e HD-IFN, foi possível realizar a comparação de produção da proteína alvo em 

diferentes meios de cultura nas temperaturas de 25 ºC e 30 ºC. Os dados obtidos 

revelaram que o melhor candidato para escalonamento em biorreator seria de 

bactérias E. coli BL21(DE3) para produção da proteína HF-IFN, no meio de 

autoindução a 30 ºC. Desta forma, foi realizado o cultivo destas bactérias em biorreator 

no volume de 6 L de meio de cultura.  

O cultivo teve duração total de 25 h, momento em que o crescimento bacteriano 

entrou na fase estacionária. A DO máxima foi detectada após 22 h do início do cultivo, 

atingindo o valor de 77,8 (Figura 20A). Este cultivo foi empregado para determinar 
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a correlação entre massa seca (g/L) e DO (Figura 20B), o que permitiu calcular que 

foram produzidos 22 g/L de células no biorreator.  

O início da produção de HF-IFN pôde ser detectado a partir de 16 h do início do 

cultivo (Figura 20C). O gráfico que mostra o consumo de fontes de carbono (Figura 

20D) sustenta este achado, pois a partir de 13 h inicia-se o consumo de lactose.  

As análises dos metabólitos do cultivo, realizada em HPLC, mostram que a 

glicose entra em exaustão após 10 h do início do cultivo. O consumo de lactose é 

iniciado logo na sequência, 3 h após o consumo total de glicose. A captação de lactose 

pelas bactérias dispara o funcionamento do operon lac e desencadeia a produção da 

proteína alvo. A lactose é totalmente consumida após 22 h de cultivo bacteriano.  

O perfil de consumo das fontes de carbono também mostra a captação de 

glicerol pelas bactérias. Esta fonte de carbono é totalmente consumida após 22 h do 

início do cultivo. Ademais, é importante notar que o valor máximo de produção de 

ácido acético foi de 0,6 g/L (Figura 20D), o que está abaixo da concentração 

inibitória. A manutenção e regulação do pH do cultivo foi feita pela adição de solução 

básica ou ácida para conservação do pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cultivo de E. coli BL21(DE3) em biorreator para produção de HF-IFN. Bactérias 
transformadas o plasmídeo pET28a-HF-IFN foram cultivadas em meio de autoindução a 30 °C em 
biorreator. Amostras foram retiradas durante o cultivo para mensuração de DO a 600nm. Os resultados 
foram separados em (A) curva de crescimento bacteriano; (B) gráfico de correlação de massa seca pela 
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DO; (C) gel de eletroforese do cultivo e (D) perfil de consumo de fontes de carbono e produção de ácido 
acético. Os números acima das lanes indicam o tempo desde o início do cultivo. 

 

5.11 Processo de purificação de HF-IFN 

 

A purificação das proteínas recombinantes produzidas teve como princípio a 

cromatografia de afinidade ao metal. Este método foi escolhido devido a presença da 

cauda de histidina presente em todas as construções proteicas avaliadas ao longo da 

pesquisa. 

Uma cromatografia exploratória foi realizada partindo de um cultivo de 300 mL 

de HF-IFN em meio LB líquido. Bactérias E. coli BL21(DE3) contendo o plasmídeo 

pET28a-HF-IFN foram cultivadas a 30 ºC e induzidas com 0,1 mM de IPTG. Após lise 

das células e centrifugação, o sobrenadante correspondente à fração solúvel foi 

separado e submetido ao processo cromatográfico. As frações coletadas durante o 

processo de purificação em coluna HiTrap Chelating de volume de 5 mL foram 

analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Análise da purificação de HF-IFN em cromatografia de afinidade por metal. 
Uma coluna HiTrap Chelating com 5 mL carregada com Ni2+ foi empregada. (M) padrão de massa 
molecular (kDa); (1) amostra de entrada; (2) flowthrough; (3-6) lavagens com concentrações crescentes 
de imidazol (5 mM a 60 mM); (7-14) frações da proteína recombinante com solução 1M de imidazol. 
HF-IFN possui massa molelcular aproximada de 28,8 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

A construção HF-IFN se baseia na presença de uma cauda de histidina N-

terminal, seguida pela tag Fh8 e a proteína alvo, o interferon consenso na região C-
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terminal. Para o interferon recombinante ser usado como um biofármaco é vital a 

retirada da tag de solubilidade visando a obtenção de apenas a molécula do interferon.  

A construção proteica HF-IFN compreende um sítio de hidrólise enzimática 

pela protease de TEV, o que permite uma reação enzimática de proteólise direcionada. 

O sítio da hidrólise se localiza entre a região C-terminal do Fh8 e a região N-terminal 

do interferon, resultando em dois fragmentos proteicos após a ação da protease de 

TEV. O primeiro fragmento se refere à cauda de histidina associada à tag Fh8 que 

possui massa molecular de aproximadamente 9,4 kDa. O segundo fragmento proteico, 

contendo o biofármaco de interesse, possui massa molecular teórica de 19,4 kDa.  

Para avaliar o potencial de hidrólise enzimática da protease de TEV 

(recombinante não comercial produzida no laboratório), foi feita uma cinética da 

reação a temperatura ambiente com o objetivo de determinar o melhor tempo e 

temperatura de reação.  Para este experimento, a proporção 5 : 1 (massa de proteína : 

massa de enzima) foi utilizada. Os resultados mostram que o sítio de TEV está presente 

na proteína recombinante, como também indicam que a conformação estrutural 

proteica não interferiu no reconhecimento do sítio de hidrólise pela enzima (Figura 

22).  

Apesar de a hidrólise enzimática ter ocorrido, o rendimento da reação foi 

parcial. A incubação overnight não proporcionou rendimento muito maior que as 

primeiras 3 h de reação, sugerindo a necessidade de melhorar as condições da 

incubação enzimática com o objetivo de obter mais cIFN em sua forma final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cinética enzimática de hidrólise do HF-IFN na presença da protease de TEV. 
HF-IFN e TEV (5 : 1, massa:massa) foram incubados em 20 mM Tris-HCl pH 8, contendo 150 mM de 
NaCl, 20% glicerol e 2 mM β-mercaptoetanol.  (M) padrão de massa molecular (kDa); (1) HF-IFN não 
hidrolisada para referência; (2) extrato de BL21(DE3) não induzido, controle negativo; (3) HF-IFN na 
ausência de TEV; (4) incubação HF-IFN com TEV por 1 h; (5) incubação enzimática com HF-IFN por 2 
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h; (6) incubação enzimática com HF-IFN por 3 h; (7) incubação enzimática com HF-IFN por 4 h e (8) 
incubação enzimática com HF-IFN overnight. A protease de TEV possui massa molecular aproximada 
de 33 kDa; HF-IFN 28,8 kDa; cIFN 19,4 kDa e Fh8 tag 9,4 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

Com o objetivo de otimizar o processo de hidrólise, um novo experimento de 

abordagem cinética foi conduzido. Moléculas de HF-IFN foram incubadas com a 

protease de TEV comercial (Cellco Biotec) (100 : 1) nas temperaturas de 4 ºC, 20 ºC e 

37 ºC sob agitação. Foram coletadas amostras 1 h, 2 h ou 3 h após início da reação. A 

hidrólise overnight também foi avaliada. Não foi detectada diferença expressiva entre 

as taxas de hidrólise nos parâmetros avaliados (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cinética enzimática de hidrólise do HF-IFN na presença da protease de TEV. 
HF-IFN e TEV (100 : 1, massa:massa) foram incubados em 25 mM Tris-HCl pH 8, contendo 150 mM de 
NaCl e 14 mM β-mercaptoetanol.  (M) padrão de massa molecular (kDa). Os números acima das 
canaletas indicam o tempo de hidrólise avaliado. O.N. se refere a overnight. A protease de TEV possui 
massa molecular aproximada de 33 kDa; HF-IFN 28,8 kDa; cIFN 19,4 kDa e Fh8 tag 9,4 kDa. Gel de 
eletroforese SDS-PAGE 15%. 

Para se obter o cIFN em sua forma purificada, é necessário um segundo passo 

de purificação por afinidade por metal (Ni2+). Como a construção HF-IFN compreende 

uma cauda de histidina N-terminal, a proteína não hidrolisada fica retida na coluna 

por afinidade ao níquel, enquanto o cIFN hidrolisado é recuperado na fração não-

adsorvida (ou flowthrough) da coluna cromatográfica. Do mesmo modo, a protease de 

TEV possui uma cauda de histidina na região N-terminal e também fica retida na 

coluna utilizada. 

A segunda cromatografia de afinidade por metal foi essencial para obtenção da 

proteína em sua forma purificada, posteriormente utilizada para o teste de atividade 

biológica. O gel de eletroforese das frações coletadas mostra a separação do cIFN 

(canaleta 1) dos outros segmentos proteicos (canaleta 2). A parte não hidrolisada, o 

HF-IFN, continuou com a cauda de histidina associada à molécula. Portanto, esta 
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molécula aparece no gel na fração coletada quando há eluição com tampão com alta 

concentração de imidazol. TEV, HF-IFN e a tag Fh8 – todas associadas à His-tag - 

acabam sendo eluídas, uma vez que o imidazol compete pelo níquel com maior 

afinidade do que as caudas de histidina (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Análise da separação dos produtos de hidrólise de HF-IFN para remoção da 
tag Fh8 e obtenção de cIFN livre. A solução cuja reação de TEV ocorreu passou por processo de 
purificação por afinidade ao metal em duas colunas HiTrap IMAC Sepharose FF (1 mL/coluna). O 
processo foi feito no equipamento ÄKTA avant e o gel correspondente está representado em (A): (M) 
padrão de massa molecular (kDa); (1) amostra após a passagem pela coluna (flowthrough); (2) eluição 
com imidazol 1M. (B) esquema da construção HF-IFN e (C) esquema das moléculas eluídas após 1M de 
imidazol. Massa molecular teórica das proteínas: HF-IFN 28,8 kDa; cIFN 19,4 kDa; Fh8 9,4 kDa e TEV 
28 kDa. A) Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%, B) Esquema representativo da molécula HF-IFN 
indicando o local da hidrólise, C) Esquema representativo da protease de TEV. 

 

 Uma tabela parcial dos resultados de purificação foi feita tendo como base os 

dados obtidos. O valor referencial (100%) parte da concentração de HF-IFN obtida 

após as etapas de purificação para obtenção de HF-IFN – 2,53 mg/mL. Após a segunda 

cromatografia de afinidade por metal, a recuperação do cIFN em sua forma purificada 

foi de apenas 25% (Tabela 8). 
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  mg/mL Volume (mL) Massa (mg) Recuperação (%) 
(1) FT HF-IFN   2,53         2         5           100 
(2) FT cIFN   1,29         1       1,29            25 
     

 

Tabela 8. Tabela de purificação das frações recuperadas após cromatografia de 

afinidade por metal após hidrólise por protease de TEV para remoção da tag Fh8. Esta 

tabela de purificação se encontra em forma parcial, pois não utiliza os valores das proteínas totais 

obtidas no cultivo celular como ponto de partida. (1) primeira parte do processo de purificação: fração 

de eluição para recuperação de HF-IFN purificado e (2) segunda parte do processo de purificação após 

reação de hidrólise: fração flowthrough para recuperação cIFN purificado.  

 

5.12 Otimização do processo de purificação de HF-IFN 

 

Após estabelecer parâmetros para o cultivo celular de HF-IFN (upstream), é 

necessário otimizar o processo de purificação (downstream) de HF-IFN. Para tanto, a 

molécula de HF-IFN produzida em biorreator foi submetida a diferentes protocolos 

cromatográficos com o intuito de diminuir contaminações e aumentar a recuperação 

do biofármaco desejado.  

5.12.1. IMAC 

 

 

 

 

Para avaliar a viabilidade da purificação de HF-IFN por cromatografia por 

afinidade ao metal (IMAC), 100 g da biomassa contendo a molécula de HF-IFN foi 

submetida ao protocolo de purificação por este método.  

Inicialmente, a eluição da molécula alvo foi feita em degraus de 30% e 100%, 

correspondendo aos valores de 150 mM e 500 mM de imidazol (Figura 25). A fração 

30% foi recolhida e analisada (Tabela 9).  
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Figura 25. Análise da purificação de HF-IFN por gel de eletroforese de poliacrilamida. A 
fração solúvel contendo a proteína HF-IFN foi submetida ao processo de purificação em coluna XK26 
com 53 mL de IMAC-Sepharose FF carregada com Ni2+, a eluição foi feita em degraus. A figura mostra 
o gel de eletroforese da IMAC1. A proteína de interesse foi coletada na fração 30% (150 mM imidazol). 
(M) padrão de massa molecular (kDa); (P) Pellet; (E) entrada; (FT) flowthrough. Massa molecular 
teórica das proteínas: HF-IFN 28,8 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

  

 

 

Tabela 9. Tabela de purificação de HF-IFN das frações recuperadas após cromatografia 
de afinidade por metal. 

 

 A recuperação da fração 30% em relação a fração 100% foi 4,5 vezes maior. 

Apesar da recuperação acontecer majoritariamente na fração 30%, ainda há a presença 

de diversos contaminantes que devem ser retirados. Para tanto, a próxima estratégia 

foi incluir um degrau adicional (10%, 50mM imidazol) para eluir proteínas fracamente 

adsorvidas. 

5.12.2.  IMAC/IMAC 

 

 

 

 

Para este processo, 24 g de biomassa contendo a molécula HF-IFN foram 

submetidos ao protocolo de purificação. Na etapa de cromatografia de afinidade por 

metal, foi incluído um degrau adicional (10%) para eluição de proteínas contaminantes 

fracamente adsorvidas (Figura 26).  
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Figura 26. Análise da purificação de HF-IFN e cIFN por gel de eletroforese de 
poliacrilamida. A fração solúvel contendo a proteína HF-IFN foi submetida ao processo de purificação 
em coluna XK26 com 53 mL de IMAC-Sepharose FF carregada com Ni2+, a eluição foi feita em degraus 
. (A) Gel de eletroforese da IMAC1. A proteína de interesse foi coletada na fração 30% (150 mM 
imidazol). (B) Gel de eletroforese da IMAC2 (HiTrap IMAC Sepharose) após hidrólise por protease de 
TEV. cIFN foi coletado na fração FT (M) padrão de massa molecular (kDa); (P) Pellet; (E) entrada; (FT) 
flowthrough. Massa molecular teórica das proteínas: HF-IFN 28,8 kDa; cIFN 19,4 kDa; Fh8 9,4 kDa e 
TEV 28 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

 A adição do novo degrau de 10%, ou seja, imidazol 50 mM, permitiu que parte 

dos contaminantes fossem retirados da fração 30%. A fração de 30%, contendo a 

molécula alvo, foi submetida ao protocolo de hidrólise por protease de TEV e o cIFN 

foi recuperado no flowthrough em uma segunda IMAC. 

 Apesar de parecer que o cIFN foi recuperado de forma pura, a avaliação das 

frações recuperadas (Tabela 10A) mostra que junto à molécula de cIFN há uma 

banda contaminante de aproximadamente 17 kDa (difícil visualização). A recuperação 

de cIFN após a hidrólise de HF-IFN foi de 58 % (tabela 10B). 

 

 

 

Tabela 10A. Tabela de purificação de HF-IFN das frações recuperadas após cromatografia 
de afinidade por metal. 

 

 

 

Tabela 10B. Tabela que representa a recuperação de cIFN livre após hidrólise de HF-IFN 
para remoção da tag Fh8. 

 

 O uso clínico de biofármacos e outros produtos derivados de células e tecidos 

deve ser altamente criterioso. Sendo assim, há a necessidade de pureza muito elevada 
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dos produtos para correta administração. Portanto, a partir deste ponto investigamos 

a inclusão de outros processos cromatográficos com o objetivo de produzir o cIFN com 

a maior pureza possível.  

5.12.3.  IMAC/IMAC/GFS200 

 

 

 

 

 

 

 

A cromatografia por gel filtração em Sephacryl S-200 foi adicionada como última 

etapa de purificação (Figura 27) com o objetivo de verificar se o contaminante de 

baixa massa molecular identificado acima (item 5.12.2) poderia ser retirado para 

aumento de pureza de cIFN. Este protocolo partiu de 15 g de biomassa inicial.  

 

 

 

 

 

Figura 27. Análise da purificação de HF-IFN e cIFN por gel de eletroforese de 
poliacrilamida. (A) Gel de eletroforese da IMAC1 (coluna XK26 com 53 mL IMAC-Sepharose FF 
carregada com Ni2+). A proteína de interesse foi coletada na fração 30% (150 mM imidazol). (B) Gel de 
eletroforese da IMAC2 (coluna HiTrap IMAC Sepharose FF) após hidrólise para remoção da tag, cIFN 
foi coletado na fração FT. (C) Gel de eletroforese da cromatografia por gel filtração em Sephacryl S-200. 
(M) padrão de massa molecular (kDa); (P) Pellet; (E) entrada; (FT) flowthrough. Massa molecular 
teórica das proteínas: HF-IFN 28,8 kDa; cIFN 19,4 kDa; Fh8 9,4 kDa e TEV 28 kDa. Gel de eletroforese 
SDS-PAGE 15%. 

A análise das frações coletadas (Tabelas 11A e 11B) indicam que a 

cromatografia por gel filtração não foi capaz de retirar o contaminante em questão. A 

recuperação final de cIFN após hidrólise de HF-IFN foi de 68 %. 
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Tabela 11A. Tabela de purificação de HF-IFN das frações recuperadas após cromatografia 
de afinidade por metal. 

 

 

 

Tabela 11B. Tabela que representa a recuperação de cIFN livre após hidrólise de HF-IFN 
para remoção da tag Fh8.  

 

5.12.4.  IMAC/GFS200/Q Sepharose 

 

 

 

 

 

Os protocolos de purificação supramencionados não foram capazes de retirar o 

contaminante e, portanto, o cIFN não foi recuperado em pureza elevada. A estratégia 

de purificação foi novamente alterada com o objetivo de se obter a molécula do HF-

IFN sem o contaminante identificado nas outras purificações.  

Para este protocolo de purificação, 15 g de biomassa passaram por três etapas 

cromatográficas: IMAC, gel filtração e troca aniônica (Figura 28). Após análise das 

frações coletadas (Tabela 12), constatou-se a inabilidade deste processo de retirar os 

contaminantes indesejados. Finalmente, o HF-IFN foi recuperado com pureza relativa 

de 85 %. 
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Figura 28. Análise da purificação de HF-IFN por gel de eletroforese de poliacrilamida. (A) 
Gel de eletroforese da IMAC1 (coluna XK com 53 mL IMAC-Sepharose FF carregada com Ni2+). A 
proteína de interesse foi coletada na fração 30% (150 mM imidazol). (B) Gel de eletroforese da 
cromatografia por gel filtração em Sephacryl S-200 (coluna XK50 com 1,7 L de resina). (C) Gel de 
eletroforese da cromatografia Q-Sepharose (coluna XK16 com 25 mL Q-Sepharose FF). (M) padrão de 
massa molecular (kDa); (P) Pellet; (E) entrada; (FT) flowthrough. Massa molecular teórica das 
proteínas: HF-IFN 28,8 kDa; cIFN 19,4 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Tabela de purificação de HF-IFN das frações recuperadas após cromatografia 
de afinidade por metal, gel filtração e Q-Sepharose. 
 

5.12.5.  IMAC/IMAC/Q Sepharose 
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Após diversos experimentos, constatamos a necessidade de desenvolver um 

método de refinamento de pureza da molécula final – cIFN. Com este objetivo, 15 de 

biomassa contendo a molécula de HF-IFN foram utilizados para este experimento. 

Neste momento, o foco era obter o cIFN e utilizar a cromatografia de troca 

aniônica em Q-Sepharose como último passo de purificação. O objetivo foi realizar o 

refinamento da pureza da molécula.  

Inicialmente, a molécula do HF-IFN foi submetida à IMAC-Ni2+ (Figura 29A) e 

a fração recuperada foi hidrolisada. Para recuperação do cIFN, foi realizada uma 

segunda IMAC-Ni2+. Após obter o cIFN no flowthrough da IMAC 2 (Figura 29B), foi 

realizada uma cromatografia em Q-Sepharose em tampão Tris-HCl 20 mM pH 8 para 

avaliar o refinamento da pureza da molécula (Figura 29C). Como não houve melhora 

na pureza da proteína, foi realizada uma segunda Q-Sepharose, usando tampão Bis-

Tris 20 mM pH 6.8 (Figura 29D). A proteína não atingiu a pureza relativa esperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Análise da purificação de HF-IFN por gel de eletroforese de poliacrilamida. (A) 
Gel de eletroforese da IMAC1 (coluna XK26 com 53 mL IMAC-Sepharose FF carregada com Ni2+). A 
proteína de interesse foi coletada na fração 30% (150 mM imidazol). (B) Gel de eletroforese da IMAC2 
(coluna HiTrap IMAC Sepharose FF) após hidrólise com TEV. O cIFN foi coletado na fração FT. (C) Gel 
de eletroforese da Q-Sepharose (coluna XK16 com 25 mL Q-Sepharose FF) em tampão Tris-HCl 20 mM 
pH 8 e (D) Gel de eletroforese da Q-Sepharose em tampão Bis-Tris 20 mM pH 6,8. (M) padrão de massa 
molecular (kDa); (P) Pellet; (E) entrada; (FT) flowthrough. Massa molecular teórica das proteínas: HF-
IFN 28,8 kDa; cIFN 19,4 kDa, Fh8 9,4 kDa e TEV 28 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 
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5.12.6. Hidrofóbica Ca2+ 

 

 

 

 

 

A tag Fh8, além de funcionar como tag de solubilidade, pode servir como uma 

ferramenta para a purificação de proteínas. Na presença de 5 mM de Cálcio Ca2+, Fh8 

muda sua conformação e expõe sítios hidrofóbicos que permitem a interação com 

resinas de interação hidrofóbica. Sendo assim, a presença de cálcio permite a ligação 

do Fh8 com a resina. A eluição dos produtos de interesse deve ser feita com EDTA, um 

potente quelante de cálcio. Uma segunda eluição é feita com tampão Tris pH 10, para 

retirada das proteínas restantes que permanecem ligadas à resina.  

Este experimento utilizou 15 g de biomassa. Os resultados mostram que apenas 

7,7 % de HF-IFN foi recuperado na fração eluída com EDTA (Tabela 13), em relação 

a amostra de entrada (Figura 30A).   

De forma inesperada, foi detectada uma banda, de mesmo tamanho da proteína 

alvo, na eluição realizada em tampão Tris pH 10 (Figura 30A). Para avaliar se a banda 

em questão representava a molécula de HF-IFN, o material eluído nesta fração foi 

reaplicado na coluna e o material analisado. Foi verificada ausência de proteínas na 

fração eluída com EDTA e o mesmo padrão eluição foi constatado se repetiu na fração 

eluída com Tris pH 10 (Figura 30B). Este evento poderia indicar que não se trata da 

proteína alvo, ou que esta adquiriu uma conformação estrutural inadequada, fato que 

inviabilizaria este processo de purificação. 
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Figura 30. Análise da purificação de HF-IFN por gel de eletroforese de poliacrilamida. A 
fração solúvel contendo a proteína HF-IFN foi submetida ao processo de purificação por cromatografia 
de interação hidrofóbica (HiTrap Phenyl FF High High Sub de 1 mL) na presença de cálcio (Ca2+). (A) 
Gel de eletroforese da primeira passagem por HIC. A proteína de interesse foi coletada na fração EDTA. 
(B) A amostra coletada na fração Tris pH 10 da HIC1 foi reaplicada na mesma coluna utilizada (HiTrap 
Phenyl FF de 1 mL). Gel de eletroforese da segunda passagem HIC2. (C) A fração eluída de HIC2 foi 
aplicada em uma coluna IMAC. Gel de eletroforese da IMAC-Ni2+ (coluna XK com 53 mL de resina). 
Foram avaliados diferentes pontos do cromatograma no gel C. (M) padrão de massa molecular (kDa); 
(P) Pellet; (E) entrada; (FT) flowthrough. Massa molecular teórica das proteínas: HF-IFN 28,8 kDa, 
cIFN 19,4 kDa, Fh8 9,4 kDa e TEV 28 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

 

 

 

Tabela 13. Tabela de purificação de HF-IFN das frações recuperadas após cromatografia 
por coluna hidrofóbica na presença de cálcio. 

 

Para corroborar este raciocínio, a amostra obtida na fração eluída com tampão 

Tris pH 10 (Figura 30B) foi submetida ao protocolo de IMAC. Caso a proteína HF-

IFN estivesse presente, a cauda de histidina ficaria ligada à resina da IMAC e o HF-IFN 

poderia ser detectado.  

Os resultados mostram que a proteína obtida na fração Tris pH 10 era a proteína 

alvo (HF-IFN). No entanto, a interação de HF-IFN com a resina IMAC-Ni2+ não foi 

eficiente. Foi detectada presença de HF-IFN nas frações flowthrough, 10% e 30% 

(Figura 30C).  
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A manipulação da estrutura do Fh8 através da presença de cálcio poderia estar 

interferindo diretamente na eficiência do processo de purificação em cromatografia de 

afinidade por metal. Devido à baixa recuperação e a alta perda de proteína de interesse, 

os experimentos não foram continuados com este protocolo de purificação.  

5.12.7.  Q Sepharose/IMAC/IMAC 

 

 

 

 

 

 Todos os processos de purificação feitos até o momento não foram capazes de 

separar a molécula alvo dos contaminantes presentes nas amostras analisadas. 

Portanto, foi adotada outra abordagem para verificar a possibilidade de se obter o cIFN 

de forma pura. 

Para este processo, 15 g de biomassa contendo a molécula HF-IFN foram 

inicialmente submetidas à cromatografia de troca aniônica em Q-Sepharose. Foram 

coletadas as frações em que o HF-IFN estava presente (Figura 31A). Em seguida, o 

pool da Q-Sepharose foi submetido à cromatografia de afinidade por metal em IMAC-

Ni2+ (Figura 31B). O processo de purificação foi concluído após a hidrólise do HF-

IFN e a recuperação do cIFN no flowthrough da IMAC 2 (Figura 31C).  

De todos os processos de purificação analisados, este foi o único que permitiu obter 

o cIFN de forma pura. A fração recuperada da IMAC 2 teve a sua pureza analisada por 

cromatografia de exclusão molecular de alta eficiência (HPSEC). Finalmente, foi 

possível obter o biofármaco sintético com 100% de pureza (Figura 31D). Os 

cromatogramas do processo de purificação estão representados na Figura 32. 
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Figura 31. Análise da purificação de HF-IFN por gel de eletroforese de poliacrilamida e 
de cIFN por HPSEC. A fração solúvel contendo a proteína HF-IFN foi submetida à cromatografia em 
Q-Sepharose FF (coluna XK26 com 74 mL Q-Sepharose FF). (A) Gel de eletroforese da Q-Sepharose. A 
proteína de interesse foi coletada no pool destacado em vermelho. (B) Gel de eletroforese da IMAC1 
(coluna XK26 com 53 mL IMAC-Sepharose FF carregada com Ni2+). (C) Gel de eletroforese da IMAC2 
(coluna HiTrap IMAC Sepharose FF) após hidrólise para remoção da tag Fh8. O cIFN foi coletado na 
fração FT. (D) Determinação de pureza de cIFN por HPSEC. (M) padrão de massa molecular (kDa); (E) 
entrada; (FT) flowthrough. Massa molecular teórica das proteínas: HF-IFN 28,8 kDa; cIFN 19,4 kDa, 
Fh8 9,4 kDa e TEV 28 kDa. Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 32. Cromatogramas do processo de purificação de HF-IFN e cIFN. (A) Q-
Sepharose (coluna XK26 com 74 mL Q-Sepharose FF). Eluição foi realizada em 
gradiente linear  de 0 – 0.7 M NaCl. (B) IMAC1 (coluna XK26 com 53 mL IMAC-Sepharose FF 
carregada com Ni2+). HF-IFN foi recuperado na fração de eluição de 150 mM de imidazol. (C) 
IMAC2 (2x coluna His-Trap 5 mL). Após a hidrólise para remoção da tag Fh8, cIFN foi 
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recuperado no flowthrough. Todas cromatografias foram realizadas no equipamento ÄKTA 
avant. 

As análises das amostras mostram que foram recuperados 19,5 mg de HF-IFN na 

primeira etapa (Q-Sepharose) e 4 mg de HF-IFN na segunda etapa de purificação 

(IMAC 1) (Tabela 14A). O fator de purificação foi de 4,69, uma vez que a porcentagem 

relativa da proteína alvo aumentou consideravelmente em relação ao passo anterior. A 

recuperação de cIFN após hidrólise de HF-IFN foi de 53 % (Tabela 14B). 

 

 

 

 

 

Tabela 14A. Tabela de purificação de HF-IFN das frações recuperadas após cromatografia 
por Q-Sepharose e afinidade ao metal. 

 

 

 

Tabela 14B. Tabela que representa a recuperação da hidrólise de HF-IFN para obtenção 
de cIFN livre. 

 

5.13 Dicroísmo Circular da molécula de cIFN 

 

Após a separação do biofármaco cIFN da tag de solubilidade Fh8, a molécula alvo 

teve sua estrutura secundária avaliada pelo método de dicroísmo circular. 

As medidas foram obtidas entre os comprimentos de onda de 190 nm e 240 nm e 

o espectro obtido foi plotado em forma de gráfico (Figura 33A). A deconvolução foi 

calculada através do banco de dados online Dichroweb. Os resultados obtidos revelam 

que a proteína produzida possui 42 % de estruturas do tipo α-hélice; 15 % de folhas β-

pregueadas e 43% de outros tipos de dobras ou disposições moleculares (Figura 

33B). 
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Sendo assim, este experimento confirma que a proteína recombinante produzida 

tem conformação esperada e não está desnaturada ou agregada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Análise da estrutura secundária de cIFN por dicroísmo circular. A análise de 
Dicroísmo Circular foi realizada em um espectropolarímetro modelo J-810, fabricado pela Jasco. As 
medições foram feitas entre 190 a 240 nm. A proteína foi analisada na concentração de 0,1 mg/mL em 
tampão fosfato de sódio 10mM, pH 7,4. (A) Espectro da média da elipcidade molar e (B) deconvolução 
proteica calculada pela database Dichroweb. 

 

5.14 Caracterização da atividade antiviral do cIFN em modelo in vitro de Zika 

vírus 

 

Os interferons são um grupo de moléculas que são sintetizadas por células do 

sistema imunológico humano após o reconhecimento de determinados antígenos (5). 

Relacionados principalmente às infecções virais, os interferons já estão presentes na 

prática clínica, administrados diretamente aos pacientes (135). 

O objetivo deste trabalho visa não só o escalonamento do bioprocesso da síntese 

e purificação do cIFN, mas também a avaliação do seu potencial terapêutico no 

contexto de Arboviroses como vírus da Zika (ZIKV), Mayaro (MAYV) e Chikungunya 

(CHIKV). Também foi avaliado o potencial do cIFN contra SARS-CoV-2. Todos os 

experimentos foram conduzidos in vitro. A atividade antiviral do cIFN foi determinada 

através da porcentagem de inibição do efeito citopático do vírus em células do tipo 

VERO. 

No ensaio conduzido em células da linhagem VERO, cepas virais de ZIKV, 

MAYV, CHIKV e SARS-CoV-2 foram usadas para infecção em cultura celular em 

células pré-tratadas com o cIFN para avaliar seu efeito antiviral. Os resultados 
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mostraram que o interferon consenso recombinante apresentou a atividade antiviral, 

inibindo as infecções virais com baixas doses da molécula produzida. 

 As células foram cultivadas em três condições diferentes: apenas células da 

linhagem VERO, VERO na presença de ZIKV, MAYV, CHIKV ou SARS-CoV-2 e VERO 

na presença dos vírus e do cIFN. Em todos os experimentos conduzidos, a presença do 

cIFN foi capaz de inibir o efeito citopático viral resultando na manutenção da 

viabilidade celular (Figura 34).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Efeito antiviral do cIFN em células de linhagem VERO em ensaio de infecção 
com SARS-CoV-2, ZIKV, MAYV e CHIKV. O ensaio de inibição do efeito citopático do vírus foi 
conduzido em cultura celular contendo células da linhagem VERO. As células alvo foram cultivadas na 
ausência ou presença do vírus e interferon consenso. A figura mostra a manutenção da viabilidade 
celular in vitro na presença de cIFN.  (A) SARS-CoV-2, (B) ZIKV, (C) MAYV e (D), CHIKV. Os resultados 
(média e desvio, n=3 por grupo analisado) são expressos em unidade de densidade óptica medida nos 
poços da cultura celular nas condições indicadas. Para células VERO com vírus e cIFN foi considerada a 
maior diluição que inibe 100% da infecção viral.  
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Os valores de EC50 foram determinados em três experimentos independentes 

para cada vírus, com a utilização de replicatas. Concentrações muito baixas da 

molécula foram suficientes para inibir o efeito citopático dos vírus. Os valores de EC50 

para cada vírus são demonstrados na Tabela 15 e na Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 35. Gráfico sigmóide EC50 de cIFN. Cada gráfico representa uma das três replicatas utilizadas 
para obtenção dos resultados. Os dados foram obtidos a partir de experimentos independentes 
realizados em triplicata e são exibidos como (A) SARS-CoV-2, (B) vírus Zika, (C) vírus Chikungunya e 
(D) vírus Mayarao. Os valores referem-se à metade da concentração efetiva máxima de cIFN que inibe 
a infecção por vírus. 

 

 

 

 

 

Tabela 15. Valores de EC50 de cIFN para inibição de infecção viral em células VERO. 
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6. DISCUSSÃO 

 

  O século XVII foi especialmente importante para a comunidade científica. 

Galileu Galilei, um físico e matemático italiano desafiou a Igreja através dos primeiros 

estudos sistemáticos. Ele introduziu e defendeu o método empírico e, desde então, uma 

verdadeira revolução na área da ciência aconteceu. A metodologia científica e os 

avanços desencadeados por ela evoluíram de forma exponencial, culminando em 

ferramentas que finalmente passaram a nos permitir modificar sistemas biológicos a 

nosso favor. Mais de 300 anos depois, a biotecnologia nasce para se firmar como um 

dos principais pilares da manipulação gênica e biológica. 

 Atualmente, a molécula do interferon alfa consenso é produzida 

predominantemente em Escherichia coli, uma das principais plataformas de síntese de 

proteínas recombinantes. A modernização e constante inovação científica permitiu o 

aprimoramento dos métodos envolvendo a biologia molecular e celular. A consolidação 

da tecnologia do DNA recombinante permitiu que cientistas criassem interferons 

sintéticos, diferentes dos interferons encontrados em sua forma natural. Novas 

moléculas recombinantes de IFN-α foram projetadas com o objetivo de aumentar a 

atividade antiviral. Dentre as variantes criadas, o híbrido denominado consenso, 

chama atenção. Esta variante tem como característica possuir a sequência de 

aminoácidos de maior prevalência encontrada em 14 subtipos de interferons humano 

(109,135). 

A produção do cIFN apresentada neste trabalho também fez uso da bactéria 

Escherichia coli como plataforma de expressão não só devido as características já 

comentadas deste sistema microbiano, mas também pelos mecanismos de regulação 

gênica do operon lac intrinsicamente relacionado à tradução proteica.  

A sequência do gene do interferon alfa consenso (26) foi sintetizada pela 

empresa GenOne e inserida no vetor comercial pCloneEZ-NRS-Blunt-Amp. A primeira 

construção, foi planejada de forma a conter as sequências codificantes de uma cauda 

de histidina N-terminal seguida pela tag Fh8, um sítio de clivagem por protease de 

TEV e o gene do cIFN, formando um fragmento de 753 nucleotídeos, gerando o 

plasmídeo pET28a-HF-IFN. Os sítios de restrição Nco I e Xho I foram adicionados 

respectivamente as porções 5’ e 3’ do fragmento de interesse. Adicionalmente, o sítio 
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Bam HI foi incorporado na porção 5’ do gene do cIFN e 3’ da tag através da introdução 

de mutações silenciosas das bases C671A, A670T e G669C localizadas na sequência do 

sítio da protease de TEV. Este sítio de restrição tem como objetivo facilitar a 

substituição da tag de solubilidade ou do gene de interesse. O corte do plasmídeo com 

as enzimas Nco I e Bam HI visou a liberação da tag Fh8 gerando um sítio de inserção 

para a tag DsbC (HD-IFN). Primers para flanqueamento da região codificadora do 

cIFN foram usados para se obter a construção H-IFN. Esta última não possui nenhuma 

tag de solubilidade e foi usada, portanto como base de comparação. 

As tags utilizadas neste experimento foram colocadas na porção N-terminal da 

proteína alvo. A inserção de tags na porção N-terminal é recomendada, pois se torna 

primeira porção a ser traduzida. É relatado que esta estratégia tem como objetivo 

principal auxiliar o enovelamento correto da molécula de interesse. Desta forma, 

proteínas com tags na região N-terminal possuem melhor dobramento quando 

comparada à clonagens usando tags na região C-terminal (136). 

A estratégia de clonagem utilizada neste trabalho permitiu a construção da 

proteína cIFN com três fusões diferentes:  

4) HF-IFN: His6-Fh8-cIFN (753 nt; 28,8 kDa) 

5) HD-IFN: His6-DsbC-cIFN (1194 nt, 44,6 kDa) 

6) H-IFN: His6-cIFN (522 nt; 20,2 kDa) 

A comparação das três proteínas de fusão do interferon recombinante teve como 

objetivo a avaliação da solubilidade na presença das tags Fh8 e DsbC (HF-IFN e HD-

IFN, respectivamente), assim como avaliar a produção na forma solúvel da proteína na 

ausência destas tags (H-IFN).  

Tags de solubilidade são comumente proteínas extremamente solúveis que 

também exercem atividade de chaperona e/ou termoestabilidade. Quando fusionadas 

à proteína de interesse (geralmente na porção N-terminal), as tags tendem a melhorar 

a solubilidade e o dobramento da proteína (137). 

O conceito da fusão de uma tag com a proteína alvo é respaldado pela literatura 

científica. Hoje, esta metodologia já se encontra amplamente utilizada em laboratórios 

que expressam genes recombinantes. O avanço da biologia molecular permitiu o 

surgimento e aprimoramento de metodologias laboratoriais relacionadas à engenharia 
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genética. Desta forma, genes podem ser clonados em diversas construções diferentes 

para avaliar e explorar um possível aumento de solubilidade e rendimento do produto 

final. Diversos pesquisadores relatam aumento da produção na forma solúvel de 

proteínas que antes eram produzidas majoritariamente em corpos de inclusão 

(70,138–140). 

A tag de solubilidade de Fh8 foi descrita pela primeira vez em 2013 por Costa et 

al. (65) em um trabalho que comparou o desempenho desta tag em relação a outras 

tags de solubilidade como Thioredoxin (Trx), Glutathione S-transferase (GST), 

Maltose Binding Protein (MBP), N-utilization Substance (NusA) e Small Ubiquitin-like 

Modifier (SUMO). As proteínas escolhidas por esses autores apresentam como 

diferença básica seu comportamento bioquímico e estrutura molecular. Os autores 

relatam que a Fh8 foi capaz de promover o aumento de solubilidade em algumas das 

proteínas testadas, sendo tão efetiva quanto as conhecidas tags MBP, NusA e Trx.  

Outro estudo, publicado em 2018 por Zhang et al., testou Fh8 como tag de 

solubilidade. O autor tinha como objetivo expressar o gene de uma proteína 

denominada TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) e 

avaliar o seu papel em uma terapia anticâncer. A proteína TRAIL recombinante é 

sintetizada em corpos de inclusão em E. coli. A produção de TRAIL ou TRAIL-SUMO 

na fração solúvel atingiu concentrações de 18,8 % e 37,3 %, respectivamente. A 

construção TRAIL-Fh8 alcançou a concentração de 68,4 % na fração solúvel, nível 

superior em relação às outras construções (141). Neste modelo, o desempenho de Fh8 

foi melhor do que o da SUMO aumentando em 83 % os níveis de solubilidade.  

Nossos resultados estão de acordo com a literatura exposta acima. A expressão 

do cIFN conjugado à tag Fh8 (HF-IFN) não só promoveu maior solubilidade proteica, 

mas também atuou na manutenção da proteína na fração solúvel por maior tempo. Em 

contraste, a ausência da tag (H-IFN) teve o pico máximo de concentração na parte 

solúvel 2 h após a indução da expressão. Após este ponto da cinética, a proteína 

precipitou-se em corpos de inclusão bacterianos. Estes achados sugerem que o Fh8 

pode ser uma boa proteína de fusão quando o bioprocesso for escalonado, pois o 

processamento da amostra é facilitado quando há menor tendência de precipitação 

proteica. Até o presente momento, não há relatos na literatura que relacionem a síntese 

recombinante do cIFN associado à Fh8 na plataforma de expressão E. coli, o que torna 

esta abordagem extremamente relevante sob o contexto do assunto. 
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Com o objetivo de tornar a análise dos resultados mais confiável, todas as 

proteínas de fusão foram incorporadas ao mesmo esqueleto vetorial, o plasmídeo de 

expressão pET28a. Para tanto, as enzimas de restrição Nco I, Xho I e Bam HI tiverem 

papel central na digestão enzimática dos fragmentos de interesse para posterior 

subclonagem ou reação de ligação no vetor de expressão.  

Os vetores pET foram originalmente construídos por Studier e colegas (142–

144). Desde então, foram geradas diversas variações destes plasmídeos oferecendo 

diferentes características para aperfeiçoar a clonagem e a expressão dos genes. Os 

vetores pET são usados primariamente para clonagem e expressão de proteínas 

recombinantes em bactérias E. coli, sendo a última regulada pelo promotor T7 de 

bacteriófagos (145).  

O manual do sistema pET relata que é possível gerar mais de 50% da proteína 

alvo em relação a proteína total após algumas horas de indução. O gene é mantido 

silenciado na ausência do indutor. A indução é baseada no funcionamento do operon 

lac e, portanto, induzido por um análogo da lactose, o isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranosídeo (IPTG) (145). Na ausência do IPTG, o repressor do operon 

codificado pelo gene lacI atua de forma a inibir a ação da RNA polimerase. A presença 

do IPTG age diretamente sob o repressor localizado na região operadora do operon lac. 

Uma vez que o repressor é inibido pela presença do IPTG, a molécula de mRNA do 

gene de interesse é polimerizada. A indução de proteínas recombinantes baseada na 

adição de IPTG ao meio de cultura foi utilizada em nossos experimentos justamente 

pelo alto nível regulatório do sistema apresentado.  

O promotor utilizado no vetor pET28a é derivado do bacteriófago T7. Assim, 

para que a RNA polimerase envolvida na expressão gênica funcione, esta enzima deve 

ser derivada do mesmo bacteriófago. Desta forma, bactérias usadas para expressão de 

proteínas, transformadas com o vetor em questão, devem obrigatoriamente conter 

uma sequência codificadora para a T7 RNA polimerase. Cepas de E. coli BL21(DE3) 

utilizadas nos experimentos carregam o gene da T7 RNA polimerase derivado do fago 

λ-lisogênico DE3 em seu genoma (não plasmidial). A produção desta RNA polimerase 

é regulada pelo promotor lacUV5  (145,146). Isto é, a presença do IPTG irá não só 

induzir a transcrição do gene alvo, mas também irá desencadear a síntese da enzima 

T7 RNA polimerase. Esta última é responsável por reconhecer o promotor de T7 no 

pET28a e dar início ao processo de transcrição. Assim, a maquinaria bioquímica 
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envolvida na transcrição e tradução dos genes trabalha de forma regulada, induzida 

pela adição do IPTG.  

Apesar de esse sistema de expressão de genes heterólogos em E. coli ser 

extremamente eficiente, ainda há diversos obstáculos a serem superados para se obter 

maior rendimento da proteína recombinante, qualidade do produto final e melhor 

custo-benefício. A quantidade de proteína solúvel obtida dos cultivos bacterianos 

impacta diretamente nestes quesitos. Apesar dos diversos avanços na área de 

engenharia de proteínas, é frequente a obtenção de proteínas heterólogas em forma 

insolúvel. Estes agregados proteicos são denominados corpos de inclusão bacterianos 

e geralmente se formam quando há uma alta taxa de síntese proteica (147).  

As proteínas que formam os corpos de inclusão são em sua maioria as proteínas 

de interesse. O processamento deste material gera um aumento de custo, pois há maior 

complexidade da purificação proteica (148–150). Ademais, estes agregados proteicos 

geralmente não são funcionais (151), o que acarreta em etapas adicionais de purificação 

e renaturação (152). 

Existem diversos motivos para a formação de corpos de inclusão. Geralmente, 

temperaturas mais altas favorecem um rápido crescimento bacteriano, resultando em 

maior velocidade de produção da proteína alvo. A presença de promotores fortes, como 

o promotor T7, a ausência de chaperonas, ambiente redutor no citosol da célula, 

mecanismos pós-traducionais e regiões hidrofóbicas das proteínas são fatores 

complementares para a formação dos corpos de inclusão (152,153). Deste modo, a 

modulação de alguns destes fatores pode ajudar a aumentar a produção de proteínas 

na fração solúvel. Outro fator que pode impactar diretamente na produção da proteína 

na forma solúvel é a concentração do IPTG. Ao conduzir o primeiro teste de expressão 

em meio LB, foi utilizada a concentração de 1 mM de IPTG em um cultivo feito a 37 °C. 

Ao analisar a expressão do gene de HF-IFN em gel de eletroforese, é possível identificar 

que grande parte do que foi produzido está na porção insolúvel da amostra analisada. 

A diminuição da temperatura do cultivo para 30 ºC, assim como da concentração de 

IPTG no meio de cultura para 0,1 mM favoreceu obtenção do HF-IFN na fração solúvel. 

Um estudo conduzido por Rabhi-Essafi, et al. publicado em 2007 mostrou resultados 

semelhantes. O autor relata aumento de 200% de produção solúvel de IFN-α 

recombinante em E. coli após redução da temperatura de 37 °C para 25 °C e da redução 

da concentração de IPTG  de 1 mM para 0,5 ou 0,1 mM (154). 
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Menores concentrações de IPTG fazem com que a tradução proteica se dê de 

maneira mais lenta, permitindo o enovelamento correto da proteína. Esta estratégia 

evita a formação de corpos de inclusão e acaba impactando no aumento da 

concentração da proteína na fração solúvel. Ademais, a diminuição da temperatura de 

cultivo pode atuar em sinergia com a diminuição do IPTG. Quando aplicados 

conjuntamente, a velocidade de tradução proteica é diminuída ainda mais. Desta forma 

há uma diminuição das forças hidrofóbicas atuando durante o enovelamento proteico, 

o que ajuda a impedir a formação de corpos de inclusão (74). 

Temperaturas mais baixas durante a fase de indução do cultivo (16-25 °C) 

podem resultar em aumento do rendimento final da proteína na forma solúvel (155). 

Este fato foi descrito em diversos experimentos e modelos de estudo (156–161). Uma 

desvantagem desta estratégia é que, uma vez que a temperatura de cultivo é diminuída, 

a biomassa obtida no final do cultivo tende a diminuir, o que pode refletir também na 

diminuição do rendimento da proteína alvo (138).  

Proteínas distintas possuem diferentes características moleculares e 

bioquímicas que impactam na estrutura conformacional da molécula. Estruturas 

secundárias e terciárias, como ligações de hidrogênio e ligações dissulfeto, 

respectivamente, estão presentes de modo ímpar em cada proteína. Desta forma, o 

enovelamento correto da proteína pode ser influenciado pelos parâmetros adotados 

durante o cultivo bacteriano. Genericamente, parâmetros ótimos para produção de 

determinadas proteínas podem não ser aplicáveis a outras moléculas. Sendo assim, 

torna-se necessária a otimização do cultivo para cada molécula de interesse.  

Foi avaliada também a síntese do HF-IFN em outros meios de cultura: 

autoindução, HDF e SDAB. O meio de autoindução foi o meio que atingiu a maior 

quantidade de biomassa quando comparado às outras culturas bacterianas. Ademais, 

quando a bactéria foi cultivada a 30 °C, o meio de autoindução foi o mais eficiente em 

produzir o HF-IFN na fração solúvel. O meio de autoindução torna-se então um bom 

candidato na produção escalonada do cIFN.  

O trabalho tem como foco a produção da molécula de cIFN para posterior uso 

terapêutico e profilático. A síntese laboratorial da molécula, em baixa ou larga escala 

deve, portanto, respeitar algumas orientações estabelecidas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) – diretrizes de boas práticas de fabricação. 
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Na década de 90 detectou-se um aumento da prevalência da variante humana 

da doença de Creutzfeldt-Jakob. Esta doença que tem como consequência a 

degeneração grave do sistema nervoso central é desencadeada por um príon associado 

à encefalopatia espongiforme bovina (EEB). Esta doença é conhecida popularmente 

como “doença da vaca louca”. Em 2003, a OMS divulgou um relatório sobre o tema e, 

desde então, há uma grande preocupação no que tange a produção de vacinas e 

biofármacos. O relatório postula que a situação ideal acerca da produção de 

biofármacos seria a não utilização de produtos derivados de origem bovina (162). A 

ausência de produtos derivados de origem animal tem como objetivo limitar a chance 

de transmissão da doença. Portanto, em concordância com a OMS, optamos por 

utilizar meios de cultura que substituem a proteína de origem animal para os meios 

que empregam proteína de origem vegetal. Foi demonstrado, por exemplo, que a 

triptona pode ser substituída por Phytona (BD/Difco). Este substrato se trata de um 

hidrolisado proteico derivado da soja e é livre de compostos de origem animal (132).  

De forma geral, podemos classificar os meios de cultura usados para o cultivo 

de E. coli em dois grandes grupos: os meios complexos e os meios quimicamente 

definidos.  

Meios de cultura complexos, como é o caso do meio de autoindução e do meio 

LB, possuem grande oferta de aminoácidos e vitaminas para o crescimento bacteriano. 

O principal substrato se baseia nos hidrolisados proteicos, como o extrato de levedura 

e a triptona. Estes elementos suprem a demanda de aminoácidos, nitrogênio e 

vitaminas da bactéria proporcionando valores elevados de velocidade específica de 

crescimento, µ (163). 

Os meios HDF e SDAB são representantes de outra categoria de meio de cultura: 

os meios quimicamente definidos. Estes meios de cultura possuem sua composição 

exata definida: sais, vitaminas e aminoácidos específicos, assim como as suas 

concentrações no meio de cultura. Nestes meios, a glicose continua sendo a principal 

fonte de carbono. A rápida assimilação da glicose desencadeia elevada concentração do 

metabólito acetato, que pode desencadear a inibição do crescimento bacteriano (164). 

No entanto, quando a bactéria é cultivada em biorreator, há o controle da oferta desta 

fonte de carbono e do pH. Desta forma, pode-se atenuar a inibição do crescimento 

desencadeada pelos metabólitos derivados da oxidação da glicose. Assim, este tipo de 
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meio de cultura pode atingir elevadas concentrações celulares (elevada biomassa) 

(163). 

Os resultados indicaram que o cultivo bacteriano e a produção de HF-IFN foram 

melhores no meio de autoindução. A biomassa gerada neste meio foi superior quando 

comparada aos meios de cultura HDF e SDAB nas temperaturas de 25 °C e 30 °C. Além 

disso, quando as bactérias BL21(DE3) foram cultivadas a 30 °C, houve uma maior 

produção da proteína alvo na fração solúvel, sugerindo um rendimento mais elevado 

no meio de autoindução quando comparado aos outros cultivos. 

O meio de autoindução foi desenvolvido por Studier (165). Este meio de cultura 

também utiliza o mecanismo de regulação e indução do operon lac. O meio de 

autoindução tem como princípio o crescimento celular através da captação e 

metabolização primária de glicose seguida pela metabolização de lactose para indução 

da síntese da proteína recombinante. O glicerol também está presente no meio de 

cultura. Esta molécula tem como principal objetivo fazer a manutenção do crescimento 

bacteriano enquanto as bactérias fazem a transição da utilização da glicose para a 

lactose e durante a produção da proteína alvo. Desta forma, este meio permite a 

geração de alta densidade celular, ao mesmo tempo em que promove altos níveis de 

formação da proteína alvo (56). 

Meios de cultura baseados na indução da síntese da proteína através da presença 

de lactose geralmente possuem algumas vantagens quando comparados a meios de 

cultura que são induzidos pela presença de IPTG. Em princípio, estes meios são mais 

convenientes de se utilizar uma vez que as bactérias podem crescer até a saturação do 

meio. Não há necessidade de acompanhar o crescimento visando adicionar o indutor 

em determinado ponto da cultura (165). Meios de autoindução geralmente viabilizam 

maior densidade celular e concentração da proteína alvo ao final do cultivo quando 

comparados com meios induzidos por IPTG. Este evento pode ser explicado pelo fato 

de que a lactose presente no meio, consumida para induzir a síntese proteica, também 

pode servir como fonte de carbono e energia. Em contraste, a indução por IPTG pode 

gerar um quadro de deficiência na captação de nutrientes, o que por sua vez impacta 

diretamente no crescimento bacteriano e na produção da proteína alvo (56). 

Uma desvantagem considerável que geralmente acontece em cultivos induzidos 

por IPTG a 37 °C é a formação de corpos de inclusão bacterianos. Studier relata que 
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quanto maior o tempo de incubação e crescimento bacteriano, maior é a tendência de 

a proteína alvo formar de corpos de inclusão (165). Estes dados se correlacionam e 

corroboram alguns de nossos achados. A indução com IPTG e cultivo a 37 °C gerou 

majoritariamente cIFN na fração insolúvel. Ademais, quando a produção da proteína 

foi analisada após cultivo overnight, foi clara a presença da molécula alvo apenas na 

fração insolúvel.  

Um último ponto a ser destacado sobre o meio de autoindução é a superior 

viabilidade comercial acerca da produção em larga escala. A promoção de cultivos 

celulares de alta densidade, que produzam maior quantidade de proteína por volume 

de cultura, simplifica a implementação do bioprocesso em escala industrial (165).  

Um estudo conduzido por EL-Baky et al. mostrou que a produção de cIFN em 

meio de autoindução foi 1,7 vezes maior (270 mg/L) quando comparado a um sistema 

de indução mediado por IPTG (150 mg/L). O autor também relata o aumento da 

concentração da proteína na fração solúvel a partir da diminuição da temperatura de 

cultivo de 37 °C para 25 °C (56). Outro estudo de EL-Baky et al. relata que a produção 

de cIFN induzida por choque de temperatura foi 3,6 vezes menor (70 mg/L) quando 

comparado ao meio de autoindução (51). Ahmed et al., também produziu a molécula 

de cIFN através da indução com IPTG. O autor relata que o rendimento final foi de 

cerca de 100 mg/L (166), o que corresponde a apenas 40% da concentração encontrada 

em meio de autoindução. 

A lactose permanece como o principal substituto para o IPTG. O custo referente 

ao indutor em sua forma natural é bem menor quando comparado ao IPTG, que é 

sintético. Ademais, a toxicidade do IPTG pode levar a diminuição do crescimento 

bacteriano, menor biomassa e consequente menor recuperação do produto final (167). 

Assim, o meio de autoindução se torna o principal candidato para o posterior 

escalonamento da produção do interferon-alfa consenso.  

Uma das etapas de purificação das proteínas recombinantes obtidas ocorreu por 

cromatografia de afinidade ao metal, em coluna previamente carregada com íons 

níquel (Ni2+) ou pré-empacotada comercialmente. O princípio da purificação por essa 

cromatografia baseia-se na afinidade dos resíduos de histidina (adicionados na porção 

N-terminal da proteína recombinante) com o íon níquel, por meio do anel imidazólico 

presente na cadeia lateral deste aminoácido (168). Por outro lado, outras proteínas de 
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E. coli são consideradas contaminantes, sendo então removidas com as lavagens 

iniciais com baixa concentração de imidazol, uma vez que não interagem ou se ligam 

fracamente à resina. A proteína recombinante pode ser finalmente eluída com 

concentrações crescentes de imidazol. Neste processo ocorre uma competição entre as 

histidinas fusionadas à proteína recombinante e o imidazol, e a proteína recombinante 

é liberada da coluna. As frações coletadas durante o processo de purificação foram 

analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida. Este método de purificação é 

interessante, pois além de possuir um comportamento relativamente inerte com outros 

componentes, é também compatível com diversas aplicações. Além disso, protocolos 

automatizados para purificação em baixa e alta escala já foram estabelecidos, o que 

torna este método compatível com o posterior escalonamento da produção do cIFN 

(169–171). 

Após a produção e purificação da proteína, a tag necessita ser retirada para o 

biofármaco atingir sua estrutura molecular, ausente de qualquer molécula antes 

fusionada. A retirada da tag se dá através de uma hidrólise enzimática mediada pela 

protease do vírus do tabaco: tobacco etch vírus (TEV). Esta enzima é altamente 

específica para a região de reconhecimento (172). A protease de TEV tem como 

característica reconhecer e hidrolisar a sequência de aminoácidos ENLYFQ’G como 

substrato (173). A sequência genética que codifica estes aminoácidos foi adicionada 

entre a região do Fh8 e do cIFN (porção 5’ do gene do Fh8 e porção 3’ do cIFN). Desta 

forma, após hidrólise enzimática o cIFN é liberado da construção inicial.  

Um ensaio exploratório de hidrólise enzimática mediada por protease de TEV 

demonstrou que o sítio de reconhecimento da enzima está presente na molécula. Além 

disso, a estrutura conformacional do cIFN não impediu o acesso da enzima até o sítio 

de reconhecimento. Apesar de a hidrólise enzimática ter ocorrido, foi necessária a 

otimização das condições de incubação da enzima e substrato para se obter maior 

rendimento e consequentemente maior recuperação do produto final.   

Uma possível causa para a baixa recuperação obtida após a hidrólise por 

protease de TEV se deve ao pequeno volume de amostra em que a purificação foi feita, 

uma vez que isso resulta em perdas relativas elevadas. A primeira fração obtida de HF-

IFN purificado possuía volume de 2 mL e foi submetida ao protocolo de hidrólise 

enzimática mediada por TEV. A separação do cIFN dos contaminantes presentes 

também foi feita pelo método de afinidade por metal, no entanto, o volume utilizado 
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neste segundo passo foi de apenas 1 mL. O pequeno volume de trabalho minimiza os 

índices de recuperação do cIFN, pois qualquer perda de amostra durante a etapa de 

purificação resultará em grande impacto na recuperação final. 

A análise inicial do processo de purificação do HF-IFN norteou os experimentos 

subsequentes mostrando necessária a otimização do processo para maior recuperação 

da molécula alvo. Desta forma, as três construções utilizadas neste projeto (H-, HD- e 

HF-IFN) foram submetidas aos processos cromatográficos para avaliação de 

recuperação. O objetivo foi então determinar qual construção proveria maior 

recuperação de cIFN. 

A construção H-IFN não contém nenhuma tag de solubilidade. Nesta fusão o 

cIFN está ligado unicamente à cauda de polihistidina 6xHis. Uma vez que o cultivo de 

H-IFN promove a agregação da molécula em corpos de inclusão não era esperada alta 

recuperação neste processo. Como demonstrado, a molécula H-IFN está 

majoritariamente presente no pellet. Sendo assim, a purificação de H-IFN por IMAC 

foi ineficiente, pois praticamente não havia H-IFN na fração solúvel para recuperação 

após o processo de cromatografia, mesmo tendo sido o cultivo conduzido a 30 C. 

Apesar de o cIFN apresentar atividade biológica superior ao IFN-α endógeno, a 

produção de ambas moléculas ainda é um desafio (26). Diversos grupos de pesquisa 

produziram cIFN em E. coli, no entanto a proteína agregada foi detectada nos corpos 

de inclusão. Desta forma, há a necessidade de adicionar diversas outras etapas no 

processo com o objetivo de isolar, lavar e solubilizar o precipitado e só então, purificar 

e obter a molécula ativa biologicamente (50,174).  

A literatura científica não é rica acerca da produção (síntese e purificação) do 

cIFN em E. coli. No entanto, o IFN-α endógeno recombinante também é produzido em 

corpos de inclusão, que passam pela renaturação (refolding) e a recuperação. Diversos 

autores relatam a obtenção do rIFN-α a partir de corpos de inclusão e emprego da 

cromatografia de troca aniônica em resinas como Q-Sepharose (175–177) e DEAE-

Sepharose (166,174). Estes dados são similares aos nossos resultados e mostram a 

dificuldade da recuperação de H-IFN na fração solúvel.  

A purificação de cIFN solúvel foi reportada por El-Baky et al. através da 

utilização de uma única etapa cromatográfica em DEAE-Sepharose (56). Este resultado 

parece promissor, no entanto, nós não conseguimos reproduzir estes resultados no 
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laboratório. Peciak et al. (26) relataram a produção solúvel de cIFN fusionado com a 

tag SUMO e obtiveram rendimento de 50 mg/L. Apesar deste resultado, nós 

ressaltamos a necessidade de incluir mais de uma etapa cromatográfica no processo de 

purificação para garantir a exclusão de contaminantes que podem estar presentes junto 

ao cIFN.  

A construção HD-IFN, que compreende a tag DsbC fusionada à molécula cIFN, 

também foi submetida à cromatografia de afinidade por metal. Os resultados obtidos 

mostram que a recuperação foi superior quando comparada com a construção H-IFN, 

porém, inferior quando comparada com a construção HF-IFN (descrita abaixo). A 

recuperação de cIFN livre derivada da construção HD-IFN foi de 1.4 mg/L, o que 

representa uma recuperação de 14 %. Ademais, após a hidrólise mediada por TEV, não 

foi possível obter o cIFN puro o que inviabilizaria a produção de cIFN por esta via uma 

vez que o biofármaco precisa de alta pureza para ser administrado em pacientes.  

Diversos grupos de pesquisa relatam o uso, e sucesso, da DsbC como tag de 

solubilidade quando fusionada as proteínas de interesse. Zhang et al. (75) relataram 

aumento de 59 % na produção de cadeias Fv de anticorpos quando a DsbC está 

presente. A produção solúvel de IGF-I (76), reteplase (73), fibroblast growth fator 19 

(FGF19) (178) e de anticorpos (179) também foi maior, e consequente recuperação, 

quando essas proteínas foram fusionadas com a DsbC.  

 A literatura científica indica que DsbC pode ser ótima candidata para aumentar 

a solubilidade proteica. Por outro lado, esta molécula tem como uma das principais 

funções mediar a ligação entre aminoácidos cisteína, formando as ligações dissulfeto 

(74). Sendo assim, a DsbC interage com as proteínas formadas e auxilia no 

enovelamento e formação de correta estrutura molecular (73). Uma vez que o cIFN 

apresenta 4 resíduos de cisteína, nós hipotetizamos que o DsbC estaria interagindo de 

forma inapropriada com a proteína de interesse. A partir do momento que a proteína 

alvo adquira estruturas secundárias e terciárias diferentes dos naturais, tanto a 

interação com a coluna cromatográfica quando a acessibilidade ao sítio de clivagem 

pela protease de TEV para hidrólise poderiam estar comprometidos. Este cenário 

poderia explicar os baixos índices de recuperação e baixa eficiência de hidrólise do HD-

IFN.   
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A construção HF-IFN foi a mais promissora dentre as avaliadas e, portanto, os 

experimentos prosseguiram com esta proteína. Embora não tenha sido possível a 

recuperação de cIFN puro a partir da proteína de fusão HD-IFN, o cIFN obtido a partir 

de HF-IFN mostrou 100% de pureza após remoção da tag Fh8, com rendimento final 

de 8 mg/L de cultivo. É importante ressaltar que para atingir a pureza de 100% foi 

imprescindível adicionar a etapa cromatográfica de troca aniônica em Q-Sepharose. 

Diversas cromatografias foram usadas para investigar qual o melhor processo 

de purificação de HF-IFN e cIFN: afinidade por metal, troca aniônica, gel filtração e 

interação hidrofóbica. No entanto, sempre havia a presença de contaminantes 

presentes junto a molécula de cIFN livre. Finalmente, o processo final de purificação 

foi estabelecido. Primeiro, foi realizada uma cromatografia de troca aniônica em Q-

Sepharose seguida por afinidade por metal em IMAC-Ni2+ para purificação de HF-IFN. 

Após a hidrólise para remoção da tag, a molécula passou por uma segunda 

cromatografia afinidade por metal em His-Trap para recuperação do cIFN no 

flowthrough. Este processo levou à recuperação de 53% de cIFN após a hidrólise de 

HF-IFN. De todas as abordagens investigadas este foi o único processo em que foi 

possível obter a molécula alvo com 100 % de pureza.  

A tag Fh8 foi inicialmente descrita em 2013 (66), portanto são encontrados 

relativamente poucos relatos sobre seu uso como tag solubilidade. Entretanto, o grupo 

de pesquisa que descobriu e utilizou a Fh8 como forma de aumentar a solubilidade de 

proteínas de outro modo insolúveis chegou a resultados animadores. Proteínas com 

baixa solubilidade em E. coli, como Cryptosporidium parvum (CP12), IL-5 e TgOWP, 

proteína proveniente de Toxoplasma gondii, mostraram aumento de até 16 vezes 

quando comparadas às construções que não possuíam nenhum tag (69). 

Recentemente, foi descrita a produção solúvel do fator de necrose tumoral associado a 

apoptose (TRAIL) (141) e também do peptídeo natriurético pró cerebral (180). Nossos 

resultados mostrando o potencial do Fh8 estão de acordo com esses achados. 

O tamanho das tags devem ser cuidadosamente considerados, pois tags de 

elevada massa molecular compreendem uma ampla gama de aminoácidos e podem 

causar sobrecarga metabólica (62). Esta sobrecarga pode alterar o padrão normal da 

tradução proteica, o que acaba não promovendo a solubilidade da proteína da forma 

esperada. A DsbC é uma tag que possui um tamanho considerável com 23,4 kDa, 

enquanto o Fh8 é muito menor, com 7,6 kDa. Isso poderia explicar a baixa recuperação 
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da construção da proteína HD-IFN (DsbC tag) quando comparada à construção HF-

IFN (Fh8 tag). Enquanto a DsbC representa 52% da massa da molécula HD-IFN, Fh8 

representa apenas 28% do HF-IFN. Assim, a produção teórica de cIFN é maior no 

construto HF-IFN quando comparado ao HD-IFN, o que impacta diretamente na 

recuperação final do cIFN livre. Sendo assim, 100 mg de HD-IFN correspondem a 48 

mg de cIFN e 100 mg de HF-IFN correspondem a 72 mg de cIFN teórico. 

Os interferons foram descritos pela primeira vez em 1957 por Isaacs & 

Lindenmann (2) e desde então foi postulado que os IFN tipo I (IFN-α/β) possuíam 

forte atividade antiviral. Estas proteínas mostraram induzir eventos 

imunorregulatórios, promovendo importante papel protetor no hospedeiro no 

contexto de infecções virais (3). Assim, através do uso do DNA recombinante, esta 

classe de moléculas começou a ser produzida em ambiente industrial, purificada e 

posteriormente administrada à pacientes com indicação clínica.  

Apesar de aparentemente promissor, a administração de IFN-α deve ser 

cuidadosa e bem monitorada pela parte médica. As contraindicações para o seu uso 

envolvem disfunção renal, cirrose, doenças autoimunes, transplante recente de órgãos, 

doença da tireoide, epilepsia, desordens do SNC entre outros (181). Ademais, antes e 

durante o tratamento com IFN-α ser iniciado é indicada a avaliação do paciente através 

de exames clínicos como hemograma completo e testes que incluem a análise 

quantitativa de creatinina, aspartato, alanina aminotransferase, desidrogenase lática, 

triglicérides glicose e eletrólitos (181).  

Até o presente momento não há dados na literatura científica que correlacionam 

o uso do interferon alfa consenso em modelo de infecção pelo vírus da ZIKV, MAYV, 

CHIKV e SARS-CoV-2. Deste modo, nosso trabalho seria o primeiro a mostrar o efeito 

desta molécula em ensaio in vitro de infecção viral. Em contraste, outros autores já 

mostraram o efeito do interferon alfa “não consenso” como descrito abaixo. 

Dois estudos publicados em 2016 mostraram que camundongos knockouts para 

o receptor de IFN tipo I tiveram sintomas clínicos severos em relação ao grupo controle 

após desafio com o vírus da Zika (182,183). Outro estudo, também publicado em 2016, 

mostra que os IFN-I produzidos por astrócitos são capazes de suprimir a infecção por 

flavivirus e proteger o sistema nervoso central (77). Pires de Mello et al. também 

mostraram o efeito terapêutico do IFN-α (doses acima de 100 IU/mL) em modelo in 
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vitro de infecção por Zika vírus em células da linhagem VERO (184). Nossos resultados 

vão ao encontro destas pesquisas, de forma a reiterar um eventual papel terapêutico 

do cIFN no controle da infecção por Zika.  

Nossos resultados indicam que o cIFN produzido em nosso laboratório possui a 

atividade antiviral esperada. Células de linhagem VERO, quando cultivadas 

conjuntamente com o vírus SARS-CoV-2, ZIKV, MAYV e CHIKV, tiveram sua 

viabilidade celular reduzida devido ao efeito citopático dos vírus. No entanto, o 

tratamento com o cIFN nestes modelos de infecção foi capaz de manter a viabilidade 

celular nos mesmos níveis do grupo controle.  Ademais, também foi calculada a dose 

EC50: metade da concentração efetiva máxima de cIFN que inibe a infecção por vírus. 

Os vírus foram inibidos com concentrações muito baixas da molécula produzida, 

chegando na ordem nos picogramas para SARS-CoV-2 e fentogramas para ZIKV, 

MAYV e CHIKV. 

Uma vez que os interferons tipo I possuem papel altamente protetor em 

contextos virais, é esperado que a desregulação ou inibição de produção desta citocina 

agrave os sintomas e os quadros de infecções virais. Recentemente, foi descrito que 

camundongos deficientes para o receptor de IFN-α (INFRA-/-) tiveram letalidade 

acelerada e significativa perda de peso quando comparado ao grupo controle. Além 

disso, o grupo descreve que a ausência de IFN tipo I inviabiliza o controle da 

multiplicação viral, promovendo maior viremia (116). Aparentemente, o efeito 

citopático do MAYV pode ser inibido através de tratamento via IFN. Rebello et al. 

mostram que quando células TC7 foram tratadas com IFN previamente a infecção por 

MAYV o tratamento foi bem eficaz quando comparado o grupo controle (185). 

O escape viral das vias efetoras dos IFN é conhecido como um importante 

mecanismo de evasão do sistema imunológico. O CHIKV é um dos vírus capazes de 

bloquear a via cGAS-STING, importante via de sinalização de PAMPS virais (186). Uma 

vez que esta via é bloqueada, a síntese de IFN-α e IFN-β é obstruída e aumenta 

substancialmente as complicações derivadas destas infecções (187). Wichit et al. 

descreveram o efeito protetor dos interferons tipo I em infecções por CHIKV e ZIKV 

(188). O efeito protetor dos IFN em infecções por CHIKV também é relatado por outro 

grupo de pesquisa. Webster et al. mostraram que em infecções por CHIKV e ZIKV há 

um aumento do fator de transcrição IRF7, importante indutor da síntese dos IFN tipo 

(189). Analisados conjuntamente, nossos achados estão de acordo com a literatura 
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científica, uma vez que o cIFN produzido teve capacidade de inibir efeito citopático dos 

vírus analisados.  

Finalmente, os resultados obtidos através desta pesquisa mostram forte 

capacidade terapêutica do cIFN, o que poderia levar futuramente à produção do 

biofármaco para utilização em determinados contextos virais. Ademais, a possibilidade 

de administrar baixas doses de cIFN poderia mitigar os efeitos colaterais dos IFN-α 

promovendo tratamento eficiente aos pacientes com indicação clínica para uso deste 

biofármaco. 
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7. CONCLUSÕES  

 

 Através do emprego da metodologia do DNA recombinante, foi possível 

construir um plasmídeo versátil, que permite a troca do gene da proteína alvo ou da 

tag, dependendo das enzimas de restrição empregadas. Esta abordagem é vantajosa, 

pois permite comparar diferentes genes em fusão com diferentes tags mantendo o 

mesmo vetor de expressão. 

 

 A produção de H-IFN-pET28a em cepas de E. coli BL21(DE3) resultou 

no acúmulo da proteína na fração insolúvel em todos os cultivos realizados. 

 

 A fusão de cIFN com as tags de solubilidade Fh8 ou DsbC aumentou a 

solubilidade em relação ao cIFN apenas com His-tag nas etapas de cultivo e de 

purificação. Entretanto, a tag DsbC levou a baixa recuperação na purificação e baixa 

eficiência da etapa de hidrólise para obtenção de cIFN livre. 

 

 A diminuição da temperatura do cultivo de 37 °C para 30 °C e da 

concentração de IPTG de 1 mM para 0,1 mM aumentou a solubilidade do HF-IFN nos 

cultivos. Quanto maior o tempo de cultivo, maior a tendência de a proteína agregar-se 

formando corpos de inclusão.  

 

 

 O cultivo de E. coli BL21(DE3) para produção de HF-IFN atingiu o maior 

nível de densidade celular (DO) e proteína solúvel em meio de autoindução a 30 °C. A 

quantidade de biomassa e a produção da proteína alvo foram maiores quando 

comparadas às dos meios HDF e SDAB. 

 

 

 O processo de purificação estabelecido do HF-IFN permitiu obter o cIFN 

puro e biologicamente ativo. 

 

 O cIFN mostrou potente atividade antiviral, sendo capaz de inibir o efeito 

citopático de ZIKV, CHIKV, MAYV e SARS-CoV-2 em células VERO in vitro. 
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