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RESUMO 

 

 

Lemos MAN. Construção e transfecção de vetores plasmidiais contendo o gene da 
glicoproteína do vírus da raiva (GPV) em células de Drosophila melanogaster [Dissertação]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 

 

O cDNA da glicoproteína do vírus da raiva (GPV) foi clonado em vetores plasmidiais 

sobre o controle de promotor indutível da metalotioneína (MT). Vetores com ou sem o cDNA 

do sinal de secreção da proteína BiP (i) e o cDNA que confere resistência ao antibiótico 

higromicina B (H) foram construídos (pMTGPV, pMTiGPV, pMTGPV-Hygro e pMTiGPV-

Hygro). Esses vetores foram transfectados em células S2, e populações celulares foram 

selecionadas (S2MTGPV, S2MTiGPV, S2MTGPV-H, S2MTiGPV-H). Subpopulações foram 

obtidas por re-seleção com higromicina B (S2MTGPV*, S2MTiGPV*, S2MTGPV*-H, 

S2MTiGPV*-H). Em culturas celulares foram examinadas a cinética de crescimento celular, a 

detecção do RNAm da GPV e a expressão da GPV por citometria de fluxo, microscopia 

confocal e ELISA. Todas as populações celulares apresentaram cinéticas de crescimento 

celular similares. Em contraste, as subpopulações apresentaram uma redução relativa no 

crescimento entre as diferentes populações. Todas as populações celulares apresentaram 

síntese de RNAm da GPV após indução. A população S2MTGPV-H apresentou níveis 5 vezes 

maiores na expressão da GPV em análise por citometria de fluxo (~ 50% das células) e por 

ELISA (~ 0,65 µg/107 células após 4 dias da indução). A seleção de subpopulações permitiu 

um aumento de aproximadamente 10 vezes na expressão da GPV, especialmente na população 

S2MTGPV*-H (~ 5,4 µg/107 células após 4 dias da indução).  O tratamento com butirato de 

sódio resultou em uma redução de aproximadamente 20% no crescimento celular e um 

aumento de 50% na GPV expressa pela população S2MTGPV*-H (~ 8,3 µg/107 células após 

4 dias da indução).  O meio de cultura SF900 II permitiu um maior crescimento das células 

S2MTGPV*-H e uma maior síntese de GPV comparado com outros meios de cultura.  Nossos 

dados mostram que a expressão da GPV pôde ser otimizada através da construção de vetores 

de expressão/seleção, obtenção de subpopulações celulares, da exposição da cromatina e do 

meio de cultura utilizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Células S2 de Drosophila melanogaster. Expressão de proteína. Sinal de 

secreção BiP. Glicoproteína do vírus da raiva. “GPV”. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Lemos MAN. Constuction and transfection of plasmid vectors with rabies vírus glycoprotein 
(RVGP) gene in Drosophila melanogaster cells [Master thesis (Biotecnology)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 

 

The cDNA encoding the entire rabies virus glycoprotein (RVGP) gene was cloned in 

expression plasmids under the control of the inductive metallothionein promoter (MT). They 

were designed in order to bear or not a cDNA coding for the secretion signal of the molecular 

chaperone of the endoplasmic reticulum called the BiP immunoglobulin heavy-chain binding 

protein (i) and a cDNA coding for the selection hygromicin (H) antibiotic (pMTRVGP, 

pMTiRVGP, pMTRVGP-Hygro, pMTiRVGP-Hygro). These vectors were transfected into S2 

cells, cell populations selected (S2MTRVGP, S2MTiRVGP, S2MTRVGP-H, S2MTiRVGP-H) 

and sub-populations were then obtained by reselection with hygromicin (S2MTRVGP*, 

S2MTiRVGP*, S2MTRVGP*-H, S2MTiRVGP*-H). Cell cultures were examined for kinetics 

of cell growth, detection of RVGP RNAm and expression of RVGP by flow cytometry, 

confocal analyses and ELISA. All cell populations showed similar magnitude and kinetic of 

cell growth. In contrast, sub-populations showed a relative decreased ability to grow and 

higher kinetic differences among them. All cell populations were shown to express the RVGP 

RNAm upon induction. S2MTRVGP-H cell population were shown to express 5 times higher 

of RVGP as evaluated by flow cytometry analysis (~ 50 %) and ELISA (~ 0.65 µg/107 cells at 

day 4 after induction). Sub-population selection allowed a higher RVGP expression, 

especially for the S2MTRVGP*-H (~ 5.4 µg/107 cells at day 4 after induction). NaBu 

treatment leading to lower cell growth and higher RVGP expression allowed an even higher 

RVGP synthesis by S2MTRVGP*-H (~ 8.3 µg/107 cells at day 4 after induction). SF900II 

medium leading to a higher S2MTRVGP*-H cell growth allowed a higher final RVGP 

synthesis in this cell culture. The data show that RVGP synthesis may be optimized by the 

expression/selection vectors design, cell sub-populations selection, chromatine exposure and 

culture medium employed. 

 

KEYWORDS: Drosophila melanogaster S2 cell. Protein expression. Secretion signal BiP. 

Rabies viral glycoprotein. “RVGP”. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Culturas de células animais em grande escala têm sido usadas largamente por 

laboratórios de investigação básica e por indústrias, para a obtenção de uma grande variedade 

de produtos destinados à investigação, diagnóstico, uso terapêutico e também controle 

biológico na agricultura. Um considerável esforço tem sido despendido no sentido de se 

desenvolver metodologias que permitam o cultivo de linhagens celulares em alta densidade, 

capazes de levar à produção de grandes quantidades de um determinado produto. Assim, 

tecnologias para preparação de produtos virais, como antígenos e vacinas em culturas 

celulares, vêm sendo desenvolvidas há alguns anos com bastante sucesso. São tecnologias que 

permitem uma produção em larga escala e com alto grau de controle e reprodutibilidade 

(Ivey-Hoyle, 1991). 

Para a preparação de produtos virais, diferentes sistemas de cultura em suspensão têm-

se mostrado de grande eficiência. Estes sistemas se baseiam em multiplicação livre das 

células em suspensão mantida por sistemas adequados de agitação e em ambiente favorável. 

As células assim cultivadas, após atingirem alta densidade, podem ser infectadas pelo vírus, 

seguindo-se um processo de multiplicação viral intracelular quando então os produtos virais 

são coletados e processados. Estes sistemas, devidamente ajustados (padronização e 

otimização), podem permitir a produção de proteínas de síntese viral. Alternativamente, 

células de animais podem ser transfectadas com genes heterólogos e durante a cultura 

expressar estes genes de forma indutível ou constitutiva e, portanto, produzir as proteínas de 

interesse. Estas etapas são conhecidas como fase de síntese ou “upstream” (Schatzmayr, 

2001). 

Para preparação do produto viral, a massa celular, o sobrenadante das culturas 

infectadas, ou de células transfectadas deve passar por processos de concentração e 

purificação, ou “downstream”. Esses processos constituem etapas importantes nas quais 

ocorre inevitavelmente uma perda da produtividade obtida. É de todo interesse, portanto, um 

exaustivo trabalho de otimização da multiplicação celular e, se for o caso, da infecção viral 

para a obtenção de grandes concentrações de produto durante a fase de síntese, que deverão 

ser submetidas aos processos de concentração e purificação e deverão guardar propriedades 

de alta infectividade e ou imunogenicidade (Schatzmayr, 2001). 
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1.1 Expressão de genes heterólogos em culturas celulares 

 

 

A tecnologia de DNA recombinante, surgida no início dos anos 70, permitiu a adição 

de fragmento de ácido nucléico em um hospedeiro e a expressão posterior pelo hospedeiro das 

proteínas codificadas pelo fragmento introduzido. Dentre suas múltiplas aplicações, a 

produção de vacinas atraiu o interesse de pesquisadores e, em relativamente pouco tempo, 

obteve-se diferentes sistemas de expressão de vários genes heterólogos. Em geral, o gene de 

interesse é inserido em um plasmídeo e este é introduzido nas células, a qual se torna então, 

capaz de transcrever, traduzir e assim, sintetizar as proteínas de interesse (Schatzmayr, 2001). 

Visando altos níveis de produção (McCarroll e King, 1997), diferentes sistemas de 

expressão gênica foram desenvolvidos, uma vez que há a necessidade de se inserir o gene 

heterólogo de interesse para a produção da proteína nas culturas celulares. Células 

eucarióticas, por exemplo, são capazes não só de traduzir uma determinada proteína 

heteróloga através da adição do seu respectivo gene, como também processá-la realizando as 

alterações pós-traducionais necessárias para sua manutenção, localização e função. Entre as 

células animais que têm sido usadas para este fim, encontramos as células de mamíferos, que 

embora tenham capacidade de incorporar, manter, expressar constitutivamente e processar 

convenientemente genes heterólogos, exigem condições de cultura delicadas e dispendiosas 

(Tartaglia e Paoletti, 1990; Jorge et al., 1995; Jorge et al., 1996; Kazanji et al., 1997). Células 

de insetos, como as células de Spodoptera frugiperda (Sf9) têm sido, pelas suas condições 

facilitadas de cultura, largamente usadas para expressão de genes transportados por vírus 

(baculovírus). Este sistema mostra, no entanto, o inconveniente de se constituir num sistema 

de expressão gênica transiente e não permanente, além de exigir especificamente o sistema 

derivado de baculovírus (Summers e Smith, 1987; Pfeifer et al., 1997). 

Alternativamente, têm-se desenvolvido sistemas de expressão em células de drosófila. 

Estes sistemas mostram ótimos resultados em relação aos demais, produzindo um elevado 

nível de expressão das proteínas heterólogas (Brighty et al., 1991; Buckingham et al., 1996). 

Isto se deve, provavelmente, ao uso de eficientes promotores gênicos e ao elevado número de 

cópias de plasmídeos encontrados por célula transfectada (McCarroll e King, 1997). Porém, 

dificuldades em crescer culturas em baixa densidade foram observadas (Jorge et al., 2008), 

podendo limitar os processos iniciais de obtenção de linhagens recombinantes. Ainda assim, 

estratégias de produção de proteínas têm sido desenvolvidas em células de drosófila, visando 



INTRODUÇÃO 13 

Marcos Alexandre Nobre Lemos - 2009 

 

um elevado nível de expressão de genes heterólogos (Culp et al., 1991; Buckingham et al., 

1996; Shotkoski et al., 1996; Deml et al., 1999; Benting et al., 2000; Lee et al., 2000; 

Mendonca et al., 2008; Swiech et al., 2008b; Swiech et al., 2008c). 

 

1.1.1 Expressão em células de Drosophila melanogaster 

 

 

Cerca de 94 linhagens de células de drosófila são independentemente cultivadas, das 

quais 12, aproximadamente, têm sido mais facilmente manipuladas. Para a expressão de genes 

heterólogos, duas linhagens de células Schneider têm sido bastante utilizadas, as linhagens S2 

e S3 (Cherbas et al., 1994). Ambas constituem células semi-aderentes derivadas de uma 

cultura primária de embriões em estágios tardios de desenvolvimento. 

Dentre as vantagens do sistema de expressão gênica em células de drosófila observa-se 

a alta taxa de crescimento celular, a simplicidade de manipulação, além das condições de 

manutenção não requererem atmosfera de gás carbônico (CO2) e serem capazes de cultivo em 

temperatura ambiente. Estas características tornam a cultura de células de inseto vantajosa 

economicamente, pois requer baixo custo para sua manutenção e manipulação (Bovo et al., 

2008; Swiech et al., 2008a). 

Diversas proteínas já foram expressas em células de drosófila S2. Li et al. (1996) 

expressaram a dopamina β hidroxilase humana em células S2. A proteína produzida 

apresentou peso molecular abaixo do esperado, porém manteve sua atividade enzimática, 

sendo expressa e secretada numa taxa superior a 16 mg/L de cultura celular. Posteriormente, 

Nilsen e Castellino (1999) produziram o plasminogênio humano nesta mesma linhagem 

celular (S2), obtendo de 10-15 mg/L de cultura celular de proteína secretada. O 

plasminogênio humano produzido em S2 não foi analisado quanto à estrutura, mas manteve as 

mesmas propriedades encontradas na proteína do plasma humano. 

O antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg), também já foi expresso em 

células S2, através da co-transfecção de um vetor sob controle de um promotor da 

metalotioneína (pMT) juntamente com um vetor de seleção, este constitutivo contendo o gene 

da dihydrofolato redutase sob o comando do promotor da actina 5C de drosófilas. O HBsAg 

também já foi expresso pela transfecção de um único vetor, este contendo o gene de seleção 

no próprio vetor. Observou-se com estas abordagens que os clones de células selecionadas 

expressaram o antígeno viral, sendo que os melhores resultados são provenientes das co-
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transfecções e alcançaram concentrações superiores a 4,75 µg/mL, em detrimento aos 

resultados obtidos nas transfecções de um único vetor com o qual a expressão do antígeno 

chegou a apenas 2,95 µg/mL (Deml et al., 1999). 

Células S2 foram recentemente co-transfectadas com o plasmídeo contendo o gene da 

EGFP (proteína verde fluorescente) sob o controle de um promotor da metalotioneína e com 

um outro vetor contendo o gene de seleção (higromicina). Após a seleção com higromicina 

aproximadamente 90% de células recombinantes estavam fluorescentes após o quinto dia de 

indução (Santos et al., 2007).  

A glicoproteína G do vírus rábico (rRVGP) também foi expressa em células S2 

(Yokomizo et al., 2007; Astray et al., 2008) alcançando  concentrações de 0,3 a 1,0 mg/L de 

proteína. Da mesma forma, a proteína E do vírus de encefalite japonesa (JEV) foi expressa 

nessas células. A expressão da proteína E (JEV) foi analisada por imunofluorescência, 

microscopia confocal e “Western Blotting”. Os resultados obtidos neste estudo mostraram que 

a proteína produzida apresentava o mesmo peso molecular esperado, além de manterem 

antigenicidade contra três diferentes anticorpos monoclonais (Zhang et al., 2007). 

Outras proteínas de interesse biotecnológico foram expressas em células de drosófila 

como a “menin” humana. Esta proteína caracteriza-se principalmente por atuar como 

potencial supressor de tumor em neoplasia endócrina do tipo 1, uma síndrome familiar 

autossômica dominante. Neste estudo, Valle et al. (2001) caracterizaram o processo de 

produção da proteína expressa a partir de células co-transfectadas com um vetor indutível por 

sulfato de cobre portador do gene que codifica para “menin” sob controle de um promotor 

indutível por metais e um vetor portador do gene de resistência a higromicina. Após a 

otimização da expressão da proteína através de cinéticas de indução com diferentes 

concentrações de sulfato de cobre, bem como estudos de crescimento celular em frascos 

agitados os autores conduziram um ensaio em larga escala em um fermentador de 10 litros 

recuperando 1 a 2 mg da proteína expressa por cada litro de meio de cultura. 

Em um trabalho recente, o sistema de expressão em células S2 destacou-se por sua 

utilização na intervenção terapêutica para doença de Alzheimer. Chang et al. (2005) 

publicaram seu trabalho onde expressaram em células de drosófila a β-secretase humana. Esta 

enzima é responsável pela formação de um amilopeptídeo αβ presente nas placas cerebrais 

que se formam no desenvolvimento da doença de Alzheimer. O foco desse estudo foi utilizar 

um sistema de expressão para produção de β-secretase ativa, uma vez que a glicosilação desta 

proteína é essencial para sua atividade e a produção da enzima é de crucial importância para o 
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desenvolvimento de um inibidor da β-secretase para futuros estudos de controle da doença. 

Para isso, os autores optaram por co-transfectar um vetor de expressão onde a β-secretase se 

encontra sob comando de um promotor indutível (pMT) e um outro vetor contendo os cDNAs 

da β 1, 4 galactosiltransferase e da α 2,6 siaciltransferase  (enzimas responsáveis por algumas 

modificações pós-traducionais) e ainda o vetor de seleção pCoHygro. Foi constatado que o 

peso molecular da proteína expressa aumentou de 56 kDa para 61 kDa e que a  β-secretase 

recombinante possuía resíduos de galactose e ácido siálico ligados em sua estrutura. A 

atividade da enzima expressa pelas células S2 co-transfectadas mostrou-se 260% maior 

quando comparada com células S2 transfectadas somente com o vetor de expressão da β-

secretase, demostrando a possibilidade de introduzir o cDNA de glicosiltransferases humano 

em células S2 para aumentar a capacidade de glicosilação das células S2 e com isso aumentar 

a atividade das proteínas  recombinantes produzidas neste sistema. 

Assim, a expressão das proteínas heterólogas em células S2 pode variar de acordo com 

as propriedades estruturais e funcionais da proteína, tornando-se maioria das vezes, um 

sistema alternativo e eficiente, capaz de permitir o estudo da expressão de genes heterólogos 

para a produção de imunobiológicos em larga escala, com possível redução de custo e risco. 

Desta forma, neste trabalho optamos em estudar o sistema de expressão em células de 

drosófilas, através da análise da expressão do antígeno do vírus rábico (GPV). Para isso, 

comparamos a expressão de GPV em células S2 transfectadas com um único vetor contendo 

os genes de seleção e expressão e células co-transfectadas com dois vetores um contendo o 

gene de seleção e outro de expressão. Em ambas as estratégias há vantagens e desvantagens 

teóricas, que se encontram sumarizadas na tabela 1, que foram estudadas neste trabalho. 

 

Tabela 1. Vantagens e desvantagens do sistema de transfecção e co-transfecção. 

Sistema Vantagens Desvantagens 

Transfecção 
(vetor único) 

• Seleção de células com 
os genes de expressão e 
de seleção 

• Vetores maiores 
• Menor eficiência de 

integração 

Co-transfecção 
(vetor de interesse e 

vetor de seleção) 

• Vetores menores 
• Maior eficiência de 

integração 

• Possível seleção de 
células com apenas o 
vetor de seleção 
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1.2 A raiva e o vírus rábico 

 

 

O agente causador da raiva é um vírus da família Lyssavirus, capaz de infectar várias 

espécies de mamíferos. A transmissão viral ocorre por mordedura de animais contaminados, 

uma vez que o vírus rábico é encontrado na saliva e a enfermidade é fatal (Bahloul et al., 

1998). 

Os sinais da raiva humana são inicialmente muito discretos, como febre, cefaléia, 

respostas emocionais exageradas (ansiedade e agressividade), desânimo, insônia e uma 

sensação profunda de mal - estar. Em animais, a raiva pode ficar incubada por um período de 

20 a 50 dias. Os sintomas são os mesmos que aparecem nos homens, paralisia ocular também 

é freqüente, assim como a agressividade e a ansiedade (Bahloul et al., 1998). 

A raiva, também conhecida como um tipo de encefalomielite é responsável por cerca 

de 60 mil mortes humanas em todo o mundo. Dez milhões de tratamentos pós-exposição 

contra o vírus rábico são calculados por ano, tanto em países desenvolvidos como não 

(Bahloul et al., 1998). Os principais agentes transmissores da raiva são os mamíferos 

silvestres, devido à dificuldade de vaciná-los em massa. Atualmente, no Brasil, os morcegos 

são as principais fontes de estoque do vírus rábico, transmitindo a raiva não só para os 

animais domésticos, mas principalmente para herbívoros, como bovinos e eqüinos. 

O vírus se propaga unicamente pelo caminho dos nervos, uma vez atingido o centro 

nervoso vai se multiplicar e criar lesões, as quais irão resultar na raiva encefálica. As durações 

destes processos combinadas, ou seja, migração e multiplicação representam à duração do 

período de incubação (Debré e Cellers, 1970). 

A velocidade de invasão não parece estar relacionada com a distância percorrida pelo 

vírus, desde a mordida até o cérebro, mas a quantidade de inervações da região justifica a 

possibilidade de "fixação" imediata e da multiplicação do vírus. Isto explica o fato de que 

feridas na face tenham menor período de incubação do vírus (Debré e Cellers, 1970). 

A vacina contra a raiva foi inicialmente produzida através da purificação e inativação 

do vírus rábico de cérebro de camundongos infectados. Esta vacina ainda tem sido utilizada 

em muitos países tanto para uso humano quanto veterinário. Atualmente, o vírus rábico 

purificado e inativado de culturas celulares têm sido comercialmente disponíveis para a 

vacinação contra a raiva e novas tecnologias têm sido estudadas para eliminar-se a utilização 

do cultivo do vírus rábico vivo na produção da vacina. Além da vacina, a produção de soro 
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anti-rábico também é importante no controle da doença, uma vez que o tratamento pós-

exposição através de soro e vacina mostra-se bastante protetor (Bahloul et al., 1998). 

Como mostra a figura 1 o vírus rábico é um vírus em forma de projétil, que possui 

uma fita simples de RNA negativo como material genético, com diâmetro de 75 nm e 

comprimento de 100-300 nm. É um vírus não-lítico que não produz efeitos citopáticos, tendo 

grande afinidade por neurônios (Debré e Cellers, 1970). Produz cinco proteínas: a 

nucleoproteína N, a fosfoproteína P, uma RNA polimerase L, a proteína de matriz M e a 

glicoproteína de superfície G, ou GPV. As proteínas N, P e L se unem formando um complexo 

ribonucleoprotéico conhecido como RNP, a glicoproteína G (GPV) é uma proteína 

transmembrana que forma o envelope viral (Delagneau et al., 1981) e induz a produção de 

anticorpos neutralizantes (VNAb) que protegem contra o ataque viral (Perrin et al., 1985). 

Alguns estudos demonstraram também a indução de resposta imune através dos complexos 

RNP em camundongos e macacos. 

 

Figura 1. Esquema do vírus rábico e suas proteínas. 
 

Atualmente a raiva tem sido praticamente erradicada no Brasil. Porém o número de 

morcegos infectados pelo vírus rábico tem crescido significativamente no estado de São Paulo 

e em conseqüência vários eqüinos e bovinos têm sido infectadas, vítimas da mordedura dos 

morcegos. Portanto, torna-se preocupante o monitoramento e estudo de vacinas mais baratas e 

eficazes contra a raiva. 

 

 

 

 

 
G (glicoproteína) 

Membrana bilipídica 

M (Proteína de matriz) 

Genoma de RNA (-) 

N (proteína de nucleocapsídeo) 

Proteínas L e P 
(RNA polimerase) 
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1.3 Expressão da GPV 

 

 

A glicoproteína do vírus rábico é a única proteína exposta na superfície da partícula 

viral e é mediadora na adesão aos receptores celulares e também na entrada na célula 

hospedeira. A estrutura da glicoproteína, uma proteína transmembrana do tipo 1, consiste em 

um domínio citoplasmático, um domínio transmembrânico e um ectodomínio exposto como 

trímeros na superfície do vírus (Gupta et al., 2005).  O peso molecular da glicoproteína na 

forma monomérica é de 65 kDa e na forma trimérica é de 195 kDa. 

A GPV tem sido reconhecida como um antígeno capaz de induzir anticorpos 

neutralizantes do vírus, conferindo imunidade protetora contra raiva, resultando no interesse 

de produzi-la nos mais diversos sistemas de expressão conhecidos. Por esta razão a expressão 

do gene da GPV tem sido estudada tanto em células eucarióticas (Lathe et al., 1984; Lecocq 

et al., 1985) quanto em procarióticas (Kieny et al., 1984; Prehaud et al., 1989). A proteína 

expressa em bactérias falhou na proteção de camundongos após desafio, provavelmente 

porque procariotos não são capazes de realizar adequadamente a glicosilação de proteínas 

(modificações pós-traducionais) que seriam fundamentais para a atividade da GPV. Neste 

sentido, sistemas de expressão em células de mamíferos também foram testados. Morimoto et 

al. (1992), construíram um vetor derivado de retrovírus contendo o gene da GPV. Esse vetor 

permitiu a expressão de GPV em células de neuroblastoma (NA) e células de rim de hamster 

(BHK-21). A proteína produzida foi corretamente glicosilada apenas em células BHK-21, 

sugerindo que as alterações pós-traducionais dependem também das condições celulares sob 

as quais a proteína é metabolizada. Mochizuki et al. (1998), utilizaram HIV-1 defectivo e 

também observaram produção de GPV em células humanas HEK293-T.  

Em leveduras Saccharomices cerevisiae, Klepfer et al. (1993), expressaram a proteína 

G do vírus rábico utilizando um vetor de expressão sob controle de um promotor indutível 

(metalotioneína) e um promotor constitutivo (triose desidrogenase). A glicoproteína foi 

glicosilada e encontrou-se associada à membrana das leveduras, porém extratos de levedura 

contendo a proteína G protegeram animais em desafio intramuscular, mas não no desafio 

intracerebral com camundongos. 

Estudos da expressão da GPV em células de inseto Spodoptera frugiperda (Sf9) 

utilizando um baculovírus recombinante foram realizados. Prehaud et al. (1989), 

demonstraram através da construção de um baculovírus recombinate com o gene da GPV sob 
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comando do promotor da poliedrina que a GPV expressa manteve as características estruturais 

e imunogênicas nessas culturas. Tuchiya et al. (1992), verificaram que a GPV produzida por 

baculovírus recombinante é capaz de se fundir formando complexos em condições de baixo 

pH. Assim, os diferentes sistemas de expressão gênica podem ser mais uma alternativa barata 

e efetiva para produção de imunobiológicos para diagnósticos e ou vacinas.  

Além disso, a GPV solúvel (sem a região transmembrânica) produzida em células de 

mamíferos apresentou estrutura monomérica e antigênicamente diferente da forma ancorada 

na membrana, que apresenta estrutura trimérica (Maillard e Gaudin, 2002; Gupta et al., 2005). 

A glicoproteína trimérica na sua forma ativa, como a encontrada nos vírus, apresenta uma 

estrutura diferenciada com sítios distintos em relação às outras formas inativas da proteína 

(Gaudin et al., 1993). A figura 2 mostra um esquema da GPV trimérica e monomérica com 

seus sítios de reconhecimento. 

 

Figura 2. Esquema da GPV sintetizada como trímero e monômero em vista lateral e superior com 
sítios reconhecidos pelos anticorpos. Esquema modificado de Sissoeff et al. (2005). 

 

Assim, optamos em utilizar a expressão da GPV a fim de monitorar o sistema de 

expressão em células de drosófilas, como um sistema alternativo aos de células de mamífero, 

uma vez que a GPV, por se encontrar na superfície do vírus e ser responsável pela indução de 

resposta imunológica protetora, sendo um constituinte fundamental da vacina anti-rábica. 
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1.4 Sinal de secreção celular 

 

 

Células eurariontes possuem um sistema de secreção celular mediante ação do retículo 

endoplasmático e complexo de Golgi, nesse processo o RNA mensageiro possui um sinal que 

promove a associação do ribossomo ao retículo endoplasmático (Alberts et al., 1989).  

No sistema de expressão em células de Drosophila melanogaster diversas proteínas 

foram expressas com a utilização do sinal de secreção da proteína BiP de drosófila 

(Kirkpatrick et al., 1995; Schamel et al., 2003; Santos et al., 2007). Segundo as informações 

apresentadas pela Invitrogem™ o sinal de secreção BiP atua como um sinal para a via de 

secreção celular. 

 

1.4.1 O Chaperone BiP 

 

 

O sinal de secreção da proteína BiP tem a função de direcionar o RNA mensageiro 

para a via de secreção celular, entretanto, o chaperone BiP tem a função de prevenir a 

liberação de proteínas incompletas do retículo endoplasmático (Haas e Wabl, 1983; Ellis, 

1987; Kirkpatrick et al., 1995). 

Como foi sugerido por Haas e Wabl (1983), Kirkpatrick et al. (1995) e Schamel et al. 

(2003), esse chaperone também atua na correta formação do dímero da cadeia leve com a 

cadeia pesada no processo de síntese de anticorpos em células de drosófila S2. Na produção 

da glicoproteína da raiva em células BSR a função do chaperone também foi estudada e, 

verificou-se que as proteínas que não foram corretamente glicosiladas permaneciam 

associadas a essa proteína (Gaudin, 1997). Estes estudos sugerem que essa proteína se 

comporta de maneira semelhante em célula de mamífero e em célula de inseto. 

Uma vez que a GPV é reconhecida como uma proteína imunogênica capaz de induzir 

a produção de anticorpos neutralizantes em animais e é facilmente detectada por 

imunoensáios específicos, decidimos utilizar essa proteína para o estudo de expressão 

heteróloga em células de Drosophila melanogaster S2. 

Assim, estudamos a expressão da proteína GPV em células de S2 utilizando vetores 

contendo ou não o sinal de secreção BiP e ainda com um único vetor com gene de resistência 

a higromicina B ou com dois vetores diferentes (um vetor de expressão e um de seleção). Para 
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a análise da expressão da GPV, utilizamos imunoensaios por ELISA, ensaios de 

imunofluorescência, FACS e “Western blotting” com a finalidade de comparar os diferentes 

sistemas de expressão utilizados. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Este trabalho teve como principal objetivo estudar o sistema de expressão de GPV em 

células de drosófilas, para isso, também visamos: 

• Construir diferentes vetores plasmidiais utilizando o gene da glicoproteína do 

vírus da raiva (GPV) e de resistência a higromicina B. 

• Transfectar estes vetores em células S2 de Drosophila melanogaster. 

• Comparar:  

o sistemas de transfecção e co-transfecção. 

o expressão da GPV em vetores contendo ou não o sinal de secreção da 

proteína BiP. 

• Analisar a expressão da GPV por ELISA, imunofluorescência, FACS. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Cultura de Bactérias 

 

 

Nos experimentos de transformação bacteriana utilizou-se a cepa de Escherichia coli 

DH5α e TOP10, cujos genótipos são:  

DH5αααα: (supE44 ∆lacU 169(φ80 lacZ∆ M15) hasd R17 rec A1 endA1 gyrA96 thi-1 

relA1) 

TOP10: mcrA ∆(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80 lacZ∆ M15 ∆lacΧ74 recA1 araD139 

∆(araleu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG 

 

Os meios de cultura de bactéria foram preparados com água MilliQ e esterilizados em 

autoclave a 121 °C por 15 minutos. Para culturas sólidas, o meio LB foi acrescido de 16 g de 

ágar por litro e distribuídos em volumes de 12 a 25 mL em placas de Petri de 10 ou 15 cm de 

diâmetro. Quando adequado após esterilização e resfriamento foi adicionado 50 mg/L de 

ampicilina (filtrada em filtro 0,22 µm) isoladamente ou em conjunto com 20 mg/L de 

higromicina B (filtrada em filtro 0,22 µm) 

� LB: 

o 2% Lennox L Broth Base (Invitrogen™) 

� SOB: 

o 2% bactotriptona 

o 0,5% extrato de levedura 

o 10 mM NaCl 

o 2,5 mM  KCl 

o 10 mM MgCl2 

o 10 mM MgSO4 

o pH 6,8 -7,0 

� SOC: 

o Meio SOB 

o 20 mM de glicose 
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3.2 Introdução do DNA Plasmidial em Bactérias 

 

 

O protocolo utilizado para transformação de bactéria foi baseado na técnica descrita 

por Hanahan (1983). 

 

3.2.1 Obtenção de bactérias competentes 

 

 

Soluções: 

� RF I: 

o 100 mM KCl 

o 50 mM MnCl2 

o 30 mM acetato de potássio 

o 10 mM CaCl2 

o 15% glicerol 

� RF II: 

o 10 mM NaMOPS 

o 10 mM KCl 

o 75 mM CaCl2 

o 15% glicerol 

 

As bactérias competentes para transformação por choque térmico foram obtidas da 

seguinte maneira: Após a bactéria ter sido estriada por esgotamento em placa LB ágar e 

incubada a 37 °C por 20 horas, uma colônia foi inoculada em 3 mL de meio SOB e mantida a 

37 °C por 16 horas sob agitação de aproximadamente 250 rpm. Quando o meio de cultura já 

estava com DO entorno de 0,8 a 600 nm, foram adicionados 100 mL de meio SOB e as 

bactérias foram novamente incubadas a 37 °C com agitação, por aproximadamente 2 horas, 

até a cultura atingir uma DO entre 0,3 e 0,5 a 600 nm. 

A essa suspensão foi adicionado 1 mL de solução de MgCl2 (1 M), mantida no gelo 

por 15 minutos e precipitada por centrifugação a 1.000 g por 12 minutos a 4 ºC (centrífuga 

Eppendorf). O sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas em 20 mL de solução RF 

I, mantendo os tubos no gelo por 15 minutos. 
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Passado esse tempo, a suspensão foi novamente centrifugada a 1.000 g por 15 minutos 

a 4 °C e o sobrenadante descartado. As células foram ressuspensas em 4 mL de solução RF II. 

Alíquotas de 400 µL em microtubos foram congeladas em nitrogênio. 

 

3.2.2 Transformação de bactérias competentes 

 

 

As bactérias competentes, preparadas como anteriormente descrito, foram 

descongeladas em gelo e aliquotadas em 30, 50 ou 100 µL em microtubos. Adicionou-se a 

cada alíquota 10% v/v de solução contendo DNA do plasmídeo (ou da ligação). Após 30 

minutos no gelo, as bactérias foram submetidas a um choque térmico a 42 °C por 45 segundos 

e imediatamente resfriadas e mantidas em gelo por 2 minutos. Um volume de LB, 9 vezes o 

volume da suspensão de bactérias, foi adicionado e essa suspensão foi incubada a 37 °C por 1 

hora e meia. Passado esse tempo as bactérias foram espalhadas em placas de meio LB sólido 

com antibióticos adequado a seleção dos plasmídeos e incubadas a 37 °C por 12 a 18 horas.  

 

3.3 Preparo de DNA de Plasmídeo 

 

 

A extração de DNA foi feita por lise alcalina, adaptada da técnica elaborada por 

Birnboim e Doly (1979). 

Extração de DNA em pequena escala: “miniprep” 

Soluções:  

� GTE: 

o 50 mM glicose 

o 25 mM Tris-base (pH 8,0) 

o 10 mM EDTA (pH 8,0) 

� NaOH/SDS 

o 0,2 N NaOH 

o 1% SDS 

 

Uma colônia bacteriana contendo o plasmídeo foi inoculada em 1,5 mL de meio LB 

contendo antibiótico e incubada a 37 °C com agitação por 16 horas. 
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Passada a incubação, as bactérias foram centrifugadas a 10.000 g por 2 minutos 

(microcentrífuga Eppendorf) e o sobrenadante descartado. O precipitado das células foi 

ressuspenso em 50 µL de GTE e em seguida adicionou-se 100 µL de NaOH/SDS 

homogeneizado por eversão. Após 5 minutos em temperatura ambiente, foram adicionados 

100 µL de Acetato de amônio 8 M e o tubo colocado em gelo por 10 minutos. 

O material foi centrifugado a 20.000 g por 15 minutos após a incubação em gelo. O 

sobrenadante, então, foi transferido para um novo tubo. 

O DNA foi precipitado com adição de 0,6 volumes de isopropanol e centrifugado 

novamente. O sobrenadante foi descartado e o precipitado de DNA lavado com etanol 70 %, 

seco e ressuspenso em 50 µL de tampão TE. 

 

3.4 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

 

O gene da GPV foi amplificado pela técnica de reação em cadeia da polimerase 

(PCR), utilizando-se a enzima Platinum Taq DNA polimerase (Invitrogen™ Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA). Foram utilizados iniciadores (“primers”) específicos para 

a amplificação (Tabela 2).  

As reações foram realizadas com volume final de 50 µL nas seguintes condições: 20 

mM de Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM de KCl, 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP (10 

mM), 0,4 pmol/µL de cada iniciador, 2,5 unidades da enzima Platinum Taq DNA polimerase e 

5 µL de DNA. Os reagentes utilizados foram da marca Invitrogen™. 

Os ciclos de variação de temperatura utilizados na PCR foram: 94 °C por 30 segundos, 

seguido de 35 ciclos a 94 °C por 30 segundos, 50 °C por 30 segundos e 72 °C por 2 minutos 

com uma extensão final de 10 minutos a 72 °C. 

 

Tabela 2. Seqüência dos iniciadores utilizados nas reações de amplificação. 

Iniciadores Seqüência (5’→ 3’) 

MT F CATCTCAGTGCAACTAAA 

BGH R TAGAAGGCACAGTCGAGG 

 

 



MATERIAL E MÉTODOS 27 

Marcos Alexandre Nobre Lemos - 2009 

 

3.4.1 Seqüenciamento 

 

 

Para as reações de seqüenciamento o produto da amplificação foi identificado e 

quantificado em gel de agarose 1% com brometo de etídeo (0,5 µg/mL).  A quantificação foi 

realizada por comparação de bandas com padrão de massa, High DNA Mass Ladder 

(Invitrogen™ Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), conforme orientação do fabricante.  

A concentração de DNA utilizado nas reações de seqüenciamento foi determinada de 

acordo com o tamanho do produto de PCR e seguindo as orientações do kit Big Dye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems, USA). Para o 

tamanho do fragmento seqüenciado (~550 pb) foram utilizados 15 ng de DNA por reação. 

Foi utilizada a técnica de seqüenciamento por PCR modificada da metodologia de 

Sanger et al. (1977), com dideoxinucleotídeos (ddNTPs) marcados com fluorescência. Para o 

seqüenciamento foram utilizados os iniciadores da tabela 2. 

 

3.4.2 Validação e alinhamento das seqüências 

 

 

As seqüências de nucleotídeos obtidas do gene GPV foram analisadas e validadas 

utilizando os programas Pher-Pharp-Consed (Ewing e Green, 1998; Ewing et al., 1998; 

Gordon et al., 1998). Em seguida as seqüências foram alinhadas no programa Clustal X 

(Thompson et al., 1997) juntamente com a seqüência da GPV referência M13215 obtida do 

GeneBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html) inserida no vetor pMT/V5-

HisA (Invitrogen™). 

 

3.5 Vetores genéticos 

 

 

Quatro diferentes vetores foram obtidos para as análises de expressão da GPV em 

células S2. Basicamente esses vetores diferem em: possuir ou não o sinal de secreção BiP e 

possuir ou não o gene de resistência à higromicina. Além disso, todos os vetores possuem o 

promotor indutível da metalotioneína (pMT), seqüência de poli-adenilação do vírus SV40, 

resistência a ampicilina, origem de replicação em bactérias e epítopo de detecção V5. 
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3.5.1 Vetor pMTiGPV 

 

 

No vetor pMTiGPV (Figura 3) o cDNA da GPV está sob controle do promotor 

indutível da metalotioneína de drosófilas com o sinal de secreção BiP. Esse vetor foi 

construído anteriormente no laboratório e cedido para utilização nesse trabalho  (Yokomizo, 

2006; Yokomizo et al., 2007). 

 

Figura 3. Mapa do vetor pMTiGPV. pMT corresponde ao promotor do gene da metalotioneína de 
drosófila, BiP ao sinal de secreção, GPV ao cDNA da glicoproteína do vírus da raiva, 
SV40 à seqüência de poli-adenilação do vírus SV40 e V5 ao epítopo da proteína V5. 
O gene que confere resistência a ampicilina (ampicillin) e a origem de replicação em 
bactérias (pUC ori) também estão presentes nesse vetor. 

 

3.5.2 Vetor pMTiGPV-Hygro (ah) 

 

 

Para a construção do vetor pMTiGPV-Hygro (contendo o gene da GPV,  o sinal de 

secreção BiP e com o gene de resistência à higromicina no mesmo vetor) foi inserido o 

fragmento contendo o gene de resistência a higromicina B  sob controle do promotor pCopia 

(gene de seleção) retirado do vetor pCoHygro (Invitrogen™) no  vetor pMTiGPV (Figura 4). 

Primeiramente, os vetores pMTiGPV e pCoHygro (Invitrogen™) foram digeridos com 

as enzimas Hpa I e Pvu II, respectivamente, por 16 horas a 37 °C. Após a digestão as 

amostras foram aplicadas em gel de agarose 0,8% e submetidas à eletroforese. Como 

observamos na figura 4, a partir da digestão, foram obtidos os vetores pMTiGPV linearizado 

com 5227 pb e o vetor pCoHygro (Invitrogen™) com dois fragmentos um de 2364 pb 
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contendo o pUC ori e o gene para resistência à ampicilina e outro de 2162 pb contendo o gene 

de seleção.  

Para a ligação do vetor pMTiGPV linearizado ao fragmento contendo o gene de 

seleção, ambos foram purificado do gel de agarose com o kit “Wizard


 SV gel and PCR 

Clean-Up System” (Promega, Madison, WI, USA) e ligados na proporção de 1:3 com o kit 

LigaFast™ Rapid DNA Ligation System (Promega, Madison, WI, USA) por 15 minutos à 

temperatura ambiente. Após a ligação os vetores obtidos foram amplificados em bactérias 

para análise da construção. 

Para a amplificação das ligações, bactérias Escherichia coli cepa DH5α foram 

transformadas e cultivadas em meio LB sólido contendo os antibióticos ampicilina (50 

µg/mL) e higromicina B (20 µg/mL).  

Das colônias de bactérias que cresceram, foram extraídos os plasmídeos por 

“miniprep” e a confirmação da construção do vetor pMTiGPV-Hygro e a orientação do 

fragmento foi verificada através da análise do padrão de restrição das digestões com as 

enzimas de restrição Eco RI, Xba I e Pst I (dado não mostrado).  O padrão de restrição 

mostrou que o fragmento se ligou no sentido anti-horário.  

Uma vez obtido o vetor pMTiGPV-Hygro (ah) este foi utilizado para transfectar 

células S2, como será descrito a seguir. 
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Figura 4. Construção do vetor pMTiGPV-Hygro (ah).  Mapa do vetor pMTiGPV (a esquerda) e 
padrão de restrição em gel de agarose 0,8% desse vetor (1), o mesmo linearizado com 
Hpa I (2) e o padrão de peso molecular (M); mapa do vetor pCoHygro (Invitrogen™) 
(a direita) e padrão de restrição em gel de agarose 0,8% desse vetor (3), o mesmo 
digerido com Pvu II (4) e o padrão de peso molecular (M); mapa do vetor pMTiGPV-
Hygro (ah) (embaixo). pMT corresponde ao promotor do gene da metalotioneína de 
drosófila, BiP ao sinal de secreção, GPV ao cDNA da glicoproteína do vírus da raiva, 
SV40 à seqüência de poli-adenilação do vírus SV40 e V5 ao epítopo da proteína V5. 
pCopia corresponde ao promotor do gene que confere resistência a higromicina B 
(Higromycin). O gene que confere resistência a ampicilina (ampicillin) e a origem de 
replicação em bactérias (pUC ori) também estão presentes nesses vetores. 

 

3.5.3 Vetor pMTGPV 

 

 

Analisando os resultados preliminares da expressão da GPV pelas células modificadas 

com os vetores pMTiGPV e pMTiGPV-Hygro (ah) que apresentam o sinal de secreção BiP 
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decidimos construir vetores sem o sinal de secreção BiP. Primeiramente construímos o vetor 

pMTGPV, contendo o gene da GPV sob controle do promotor indutível da metalotioneína de 

drosófilas. 

Para essa construção, os vetores pMT/V5-HisA (Invitrogen™) e pGPV/PV (cedido 

gentilmente por Yves Jacob, Instituto Pasteur, Paris–França) foram digeridos com as enzimas 

Eco RI e Not I por 16 horas a 37 °C. Após a digestão as amostras foram aplicadas em gel de 

agarose 0,8% e submetidas à eletroforese. Como observamos na figura 5, a partir da digestão, 

foram obtidos os vetores pMT/V5-HisA (Invitrogen™) linearizado com 5227 pb e o vetor pG 

PV/PV com dois fragmentos um de 5475 pb e outro de 1627 pb contendo o gene da GPV.  

Para a ligação do vetor pMT/V5-HisA (Invitrogen™) linearizado ao fragmento 

contendo o gene da GPV, ambos foram purificados do gel de agarose com o kit “Wizard


 SV 

gel and PCR Clean-Up System” (Promega, Madison, WI, USA) e ligados na proporção de 1:3 

com o kit LigaFast™ Rapid DNA Ligation System (Promega, Madison, WI, USA) por 15 

minutos à temperatura ambiente. Após a ligação os vetores obtidos foram amplificados em 

bactérias para análise da construção. 

Para a amplificação das ligações, bactérias Escherichia coli cepa DH5α foram 

transformadas e cultivadas em meio LB sólido contendo ampicilina (50 µg/mL). Das colônias 

de bactérias que cresceram, foram extraídos os plasmídeos por “miniprep” e a confirmação da 

construção do vetor pMTGPV foi verificada pela PCR (Figura 6) com os iniciadores MT F e 

BGH R (Tabela 2) e a orientação do fragmento foi confirmada através da análise do padrão de 

restrição das digestões com as enzimas de restrição Apa I e Hind III (dado não mostrado) e 

também pelo seqüenciamento das regiões terminais (ANEXO A).   

Uma vez obtido o vetor pMTGPV, este foi utilizado para construção do vetor 

pMTGPV-Hygro (ah) e para transfectar células S2, como descrito a seguir. 
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Figura 5. Construção do vetor pMTGPV.  Mapa do vetor pMT/V5-His A (Invitrogen™) (a 
esquerda) e padrão de restrição em gel de agarose 0,8% desse vetor (1), o mesmo 
linearizado com Eco RI e Not I (2) e o padrão de peso molecular (M); mapa do vetor 
pG PV/PV (a direita) e padrão de restrição em gel de agarose 0,8% desse vetor (3), o 
mesmo digerido com Eco RI e Not I (4) e o padrão de peso molecular (M); mapa do 
vetor pMTGPV (embaixo). pMT corresponde ao promotor do gene da metalotioneína 
de drosófila, GPV ao cDNA da glicoproteína do vírus da raiva, SV40 à seqüência de 
poli-adenilação do vírus SV40 e V5 ao epítopo da proteína V5. pCopia corresponde ao 
promotor do gene que confere resistência a higromicina B (Higromycin). O gene que 
confere resistência a ampicilina (ampicillin) e a origem de replicação em bactérias 
(pUC ori) também estão presentes nesses vetores. 
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Figura 6. Padrão de restrição dos fragmentos gerados em PCR do vetor pMTGPV em gel de 
agarose 2%. Marcador de peso molecular (M); pMTGPV (1); fragmento amplificado 
da região de inserção do gene da GPV (2). 

 

3.5.4 Vetor pMTGPV-Hygro 

 

 

Para a construção do vetor pMTGPV-Hygro, contendo o gene da GPV e com o gene 

de resistência à higromicina no mesmo vetor, foi usado o vetor pMTGPV para a inserção do 

fragmento contendo o gene de resistência a higromicina B  sob controle do promotor pCopia 

(gene de seleção) retirado do vetor pCoHygro (Invitrogen™) (Figura 7). 

Primeiramente, o vetor pMTGPV foi digerido com a enzima Hpa I e o vetor 

pCoHygro (Invitrogen™) foi digerido com as enzimas Pvu II e Ahd I, por 16 horas a 37 °C. 

Após a digestão as amostras foram aplicadas em gel de agarose 0,8% e submetidas à 

eletroforese. Como observamos na figura 7, a partir da digestão, foram obtidos os vetores 

pMTGPV linearizado com 5119 pb e o vetor pCoHygro (Invitrogen™) com três fragmentos 

um de 2162 pb contendo o gene de seleção, outros dois de 1069 pb e 1295 pb.  

Para a ligação do vetor pMTGPV linearizado ao fragmento contendo o gene de 

seleção, ambos foram purificado do gel de agarose com o kit “Wizard


 SV gel and PCR 

Clean-Up System” (Promega, Madison, WI, USA) e ligados na proporção de 1:3 com o kit 

LigaFast™ Rapid DNA Ligation System (Promega, Madison, WI, USA) por 15 minutos à 

temperatura ambiente. Após a ligação os vetores obtidos foram amplificados em bactérias 

para análise da construção. 

Para a amplificação das ligações, bactérias Escherichia coli cepa DH5α foram 

transformadas e cultivadas em meio LB sólido contendo os antibióticos ampicilina (50 

µg/mL) e higromicina B (20 µg/mL).  

M 1 2 
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Das colônias de bactérias que cresceram, foram extraídos os plasmídeos por 

“miniprep” e a confirmação da construção do vetor pMTGPV-Hygro e a orientação do 

fragmento foi verificada através da análise do padrão de restrição das digestões com as 

enzimas de restrição Eco RI, Sca I e Pst I (dados não mostrados). O padrão de restrição 

observado sugere a obtenção de vetores nos quais o fragmento se ligou tanto no sentido 

horário (h) quanto anti-horário (ah). 

O vetor pMTGPV-Hygro (h) que foi construído não será utilizado nesse trabalho e foi 

estocado a – 20 °C. E o vetor pMTGPV-Hygro (ah) foi utilizado para transfectar células S2, 

como descrito a seguir. 
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Figura 7. Construção do vetor pMTGPV-Hygro (ah). Mapa do vetor pMTGPV (a esquerda) e 
padrão de restrição em gel de agarose 0,8% desse vetor (1), o mesmo linearizado com 
Hpa I (2) e o padrão de peso molecular (M); mapa do vetor pCoHygro (Invitrogen™) 
(a direita) e padrão de restrição em gel de agarose 0,8% desse vetor (3), o mesmo 
digerido com Pvu II e Ahd I (4) e o padrão de peso molecular (M); mapa do vetor 
pMTGPV-Hygro (ah) (embaixo). pMT corresponde ao promotor do gene da 
metalotioneína de drosófila, GPV ao cDNA da glicoproteína do vírus da raiva, SV40 à 
seqüência de poli-adenilação do vírus SV40 e V5 ao epítopo da proteína V5. O gene 
que confere resistência a ampicilina (ampicillin) e a origem de replicação em bactérias 
(pUC ori) também estão presentes nesses vetores. 

 

3.6 Cultura de células Schneider 2 (S2) 

 

 

As culturas utilizadas são de células de Drosophila melanogaster Schneider 2 (S2) 

(Schneider, 1972), as quais são facilmente cultivadas, pois crescem em suspensão ou semi-
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aderência, em temperatura ambiente (enter 22 °C e 28 °C) e sem a necessidade de atmosfera 

controlada com CO2. Entretanto, essas células apresentam dificuldades de crescimento em 

densidades menores que 5x104 células/mL. 

 

3.6.1 Meios de cultura utilizados 

 

 

Foram utilizados quatro meios de cultura de células de insetos neste trabalho, SF-900 

II SFM (GIBCO™) e Insect-Xpress™ (BioWhittaker, Walkersville, MD, USA) que são livres 

de soro fetal bovino, Schneider (GIBCO™) e TNM-FH com adição de 10% soro fetal bovino 

(SFB). Sendo que o meio na maioria dos ensaios foi SF-900 II SFM (GIBCO™). 

 

3.6.2 Manutenção das células S2 

 

 

O repique das culturas celulares foi realizado, a cada sete dias, com 500 µL de uma 

cultura de células e adicionando 4,5 mL de meio SF-900 II SFM (GIBCO™) em frascos T-25. 

Esse repique é muito eficiente, gerando uma grande quantidade de células tanto para iniciar 

nova cultura quanto para armazenamento. 

 

3.6.3 Preparo das células para cinética em frascos agitados 

 

 

Antes do início de cada cinética em frascos agitados as células foram adaptadas sendo 

cultivadas por uma ou duas semanas em frasco agitado de 100 mL com 20 mL de volume de 

trabalho e sob agitação orbital de 100 rpm a 28 °C. Quando necessário, as células foram 

adaptadas em diferentes meios de cultura da mesma maneira. 

 

3.6.4 Congelamento das células S2 

 

 

As células na fase exponencial foram centrifugadas a 100 g por 5 minutos a 28 °C e 

ressuspensas em meio de congelamento contendo 50% de Soro Fetal Bovino, 40% de SF-900 
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II SFM e 10% de DMSO em concentração de 107 células/mL. Essa suspensão foi aliquotada 

em criotubos com volume de 1 mL a 1,6 mL, após aproximadamente 15 minutos em contato 

com o DMSO os tubos foram congelados baixando a temperatura a 1 °C por minuto em 

congelador a – 80 °C. Depois de 16 horas no congelador os tubos foram transferidos e 

mantidos em nitrogênio líquido. 

 

3.6.5 Descongelamento 

 

 

Para o descongelamento das células um tubo criogênico foi retirado do nitrogênio 

líquido, descongelado parcialmente a 37 °C e transferido para um tubo de 15 mL contendo 9 

mL de meio de cultura SF-900 II SFM. O tubo, então foi centrifugado a 100 g por 5 minutos a 

28 °C e o sobrenadante descartado. As células foram ressuspensas em meio de cultura e 

mantidas em frascos T-25 por quatro dias e repicadas normalmente após esse período. 

 

3.7 Transfecção 

 

 

As transfecções foram realizadas utilizando o lipossoma “Cellfectin® Reagent” 

seguindo o protocolo da Life Technologies com algumas modificações. Utilizamos esse 

lipossoma devido as suas características de utilização em células de inseto de acordo com a 

Invitrogen™. 

As células selvagens foram repicadas na concentração de 5x106 células por garrafas T-

25 em meio SF-900 II SFM (GIBCO™) 24 horas antes da transfecção. A solução de 

transfecção foi preparada em duas etapas, primeiramente foram diluídos 20 µg do vetor de 

expressão em 500 µL de meio SF-900 II SFM (GIBCO™), quando se tratava de co-

transfecção a proporção de vetor de seleção pCoHygro (Invitrogen™) (Figura 8) para vetor de 

expressão foi de 1:20. Em seguida essa solução foi misturada gentilmente com a solução, 

previamente preparada, com 20 µL de Cellfectin® e 480 µL de SF-900 II SFM (GIBCO™). 
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Figura 8. Mapa do vetor pCoHygro (Invitrogen™). pCopia corresponde ao promotor do gene que 
confere resistência a higromicina B (Higromycin). SV40 à seqüência de poli-
adenilação do vírus SV40 e o gene que confere resistência a ampicilina (ampicillin) e 
a origem de replicação em bactérias (pUC ori) também estão presentes nesse vetor. 

 

Após 20 minutos de incubação a temperatura ambiente, o meio de cultura da garrafa 

foi substituído por 1 mL da solução de transfecção e a cultura foi incubada a 28 °C por 5 

horas sob agitação lenta. O volume da cultura celular foi, então, completado para 5 mL com 

meio SF-900 II SFM (GIBCO™) e essa cultura incubada por 2 dias a 28 °C. A seleção das 

células se deu pela adição de 600 µg/mL de higromicina B no meio da cultura celular.  

Como controle da transfecção, também foi adicionado higromicina B (na mesma 

concentração utilizada nas células modificadas) em uma cultura de células selvagens. 

Consideramos que o processo de seleção terminou quando todas as células da cultura 

selvagem estavam mortas e nesse momento retiramos a pressão seletiva de nossa cultura 

modificada. 

 

3.8 Reação PCR após síntese do DNA complementar (RT-PCR) 

 

 

O RNA mensageiro extraído das populações celulares foi amplificado pela técnica de 

PCR após a síntese do DNA complementar (RT-PCR).  
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3.8.1 Extração de RNA 

 

 

O RNA das populações celulares foi extraído das células utilizando-se o método de 

isoticianato de guanidina-fenol-clorofórmio, conforme descrito por Chomczynski e Sacchi  

(1987).  

Para a extração, 300µL de uma solução de isotiocianato de guanidina (GT) e 50 µL de 

clorofórmio PA (Merck, Sharp & Dohme, Campinas-SP) gelado foram acrescentados a 100 

µL com 1x106 células. Após homogeinezação, incubação e centrifugação o sobrenadante foi 

transferido para outro tubo e o RNA foi precipitado com 300 µL de etanol PA (Merck, Sharp 

& Dohme, Campinas-SP) gelado por duas vezes. Depois de descartado o sobrenadante, foi 

realizado o tratamento com DNAse. 

 

3.8.2 Tratamento com DNAse 

 

 

O tratamento com DNAse foi realizado com o kit RQ1 RNAse-free DNAse (Promega, 

Madison, WI, USA) da seguinte maneira: ao RNA extraído, foi adicionado 10 µL de água 

RNAse-free. Após homogeinezação foram adicionados 1,5 µL de tampão 10x (400mM Tris-

HCl [pH 8,0 a 25 °C], 100 mM MgSO4, 10 mM CaCl2), 6 µL de DNAse e incubado por 30 

minutos a 37 °C. A reação foi bloqueada com 1,5 µL de solução bloqueadora (20 mM EGTA 

[pH 8,0 a 25 °C]) e a enzima inativada por 10 minutos a 65 °C. A essa suspensão foi 

adicionada a mistura para síntese do cDNA. 

 

3.8.3 Síntese do DNA complementar (cDNA) 

 

 

A síntese do cDNA foi realizada com  utilização da enzima transcriptase reversa do 

vírus da leucemia murina de Moloney (MMLV-RT) (Invitrogen™ Life Technologies, Carlsbad, 

CA, USA) e o iniciador reverso específico GPV R3 (5’ AGCCGCAAGTCTCACTCCC 3’). 

À suspensão de RNA foi adicionado 2 pmol do iniciador GPV R3, 1 µL de dNTP Mix a 10 

mM e incubada 5 minutos a 65 °C. Essa suspensão foi resfriada rapidamente em gelo e 

centrifugada. Após centrifugação foram adicionados 4 µL de tampão 5x (250 mM de Tris-HCl 
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[pH 8,0 a 25 °C], 375 mM de KCl e 15 mM de MgCl2), 1 µL de DTT a 0,1 M e incubado por 

dois minutos a 37 °C. Foi adicionada a essa solução 1 µL de M-MLV (200 u) e incubada por 

50 minutos a 37 °C. A inativação da enzima foi realizada por 15 minutos a 70 °C. 

Esse cDNA foi então amplificado por PCR com os iniciadores MT F (Tabela 2) e GPV 

R1 (5’ TGTAATCGTGGTTAGTGGAGC 3’) seguindo protocolo 3.4. 

 

3.9 Análise da expressão de GPV 

 

 

3.9.1 Microscopia de fluorescência 

 

 

A análise em microscopia de fluorescência foi realizadas em microscópio de 

fluorescência “Olympus System Microscopes” modelo BX51 ou em microscópio confocal 

“Carl Zeiss” modelo LSM 510 meta com o auxílio da Dra. Toshie Kawano e do Sr. 

Alexsander de Souza Seixas no laboratório de Parasitologia do Instituto Butantan.  

Para essa análise uma amostra de 40 µL da suspensão celular foi colocada em lâmina 

de vidro e deixada sedimentar por 30 minutos a 28 °C, após o sobrenadante ser retirado, 

algumas gotas de acetona 80% gelada foram usadas durante 20 minutos a 4 °C para fixar as 

células.  

O anticorpo IgG monoclonal anti glicoproteína do vírus rábico (D1-25N°I-1805 

Instituto Pasteur Paris, conjugado com FITC), que reconhece o sítio III da glicoproteína da 

cepa PV (Figura 2), foi diluído na razão de 1:400 em azul de Evans e 40 µL dessa suspensão 

foi adicionada as células, as quais foram incubadas por 1 hora a 37 °C. A lâmina foi, então, 

lavada com PBS e seca com gaze. Para não ressecar as células, foi colocada uma gota de 

glicerol 50% em PBS e uma lamínula sobre as células.  

A visualização da marcação destas células foi realizada nos microscópios citados 

acima utilizando uma luz ultravioleta e no microscópio de fluorescência foi utilizado um filtro 

WBS do próprio microscópio. As fotos foram capturadas por um sistema automático 

(“Automatic Photomicrographic System” modelo PM-30) acoplado ao microscópio de 

fluorescência ou pelo programa do microscópio confocal. 
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3.9.2 Citometria de fluxo  

 

 

Na análise em citometria de fluxo foram adquiridos 10.000 eventos para cada amostra 

analisada, sendo que os eventos considerados foram aqueles que compõem a população 

homogênea da amostra (R1). As análises de citometria de fluxo (FACS) foram realizadas no 

setor de citometria de fluxo do Instituto Butantan supervisionado pelo Dr. Jorge Mário da C. 

F. Junior do laboratório de Imunoquímica em um aparelho FACSCALIBUR da Becton 

Dickinson (FACS). 

Amostra de 2x106 células foi centrifugada a 100 g por 5 minutos e as células foram 

ressuspensas em 50 µL de PBS. O anticorpo (D1-25N°I-1805 Instituto Pasteur Paris, 

conjugado com FITC) foi diluído na razão de 1:400 em PBS e 50 µL dessa suspensão foi 

adicionada as células, as quais foram incubadas por 30 minutos a 4 °C.  Após a incubação, a 

suspensão celular foi novamente centrifugada, ressuspensa em 1 mL de PBS e analisada no 

FACS.  

O anticorpo quando excitado pelo raio laser do FACS emite luz que é detectada pelo 

filtro de 530 nm (FL1), capaz de detectar, portanto a fluorescência verde. O FACS foi 

configurado, a cada análise, com base em uma suspensão de células não transfectadas que 

foram tratadas igualmente às células transfectadas, sendo esta a fluorescência controle 

negativo, somente valores diferentes desses puderam ser considerados como resultados 

positivos para células transfectadas expressando a GPV que foi ligada ao anticorpo. 

 

3.9.3 ELISA 

 

 

Na análise por ELISA foi utilizado o kit “Rabies Glycoprotein Enzyme Immunoassay” 

(Instituto Pasteur, Paris) segundo Astray et al. (2008). Nesse imunoensaio foi utilizado o 

anticorpo IgG monoclonal anti glicoproteína do vírus rábico (D1-25N°I-1805).  

Soluções:  

� Tampão Carbonato: 

o 0,05 M Carbonato 

o pH 9,6 

� Solução de Bloqueio 
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o 0,3% BSA 

o 5% Sacarose 

o Tampão Carbonato 

� Solução de Lavagem 

o PBS (pH 7,0) 

o 0,005% Tween 20 

� Solução de Diluição 

o PBS (pH 7,0) 

o 0,05% Tween 20 

o 0,5 % BSA 

� Solução Substrato-cromógeno 

o 40 mM Citrato tri-sódio diidratado 

o 10 mM Ácido cítrico monoidratado 

o 30% H2O2 

o 2 mg/mL OPD 

� Solução de Parada 

o 4 N Ácido sulfúrico 

 

O anticorpo primário, de sensibilização da placa, foi diluído na proporção de 1:200 em 

tampão carbonato e distribuído 200 µL por poço da placa de 96 poços. Em seguida a placa foi 

incubada selada a 37 °C por 3 horas e a 4 °C durante a noite. Após o descarte do anticorpo de 

sensibilização, a placa foi bloqueada com 300 µL por poço de solução de bloqueio a 37 °C por 

30 minutos. 

Para a obtenção de amostras, as células foram cultivadas em meio SF-900 II SFM 

(GIBCO™), centrifugadas a 100 g por 5 minutos e lavadas em PBS. Para as primeiras 

análises, as células foram lisadas com tampão de lise (50 mM Tris, 150 mM NaCl e 1% 

Nonidet P-40) por 10 minutos ou por sonicação. Quando a análise não ocorreu no mesmo dia 

da coleta, a amostra de células (precipitadas por centrifugação) foi congelada a –80 °C. Nas 

demais análises, 106 células foram precipitadas por centrifugação, lavadas com PBS e 

congeladas secas a – 20 °C. No momento da análise, as amostras foram descongeladas e 

ressuspendidas o tampão de lise descrito acima. Para as amostras de sobrenadante do cultivo, 

300 µL de meio foram armazenados a – 20 °C. No momento da análise, estas amostras foram 

descongeladas e lisadas com 1 mL do tampão de lise. Como as amostras de sobrenadante 
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foram diluídas 4,334 vezes, os valores de GPV em ng/mL obtidos nas análises por ELISA 

dessas amostras foram corrigidos multiplicando por 4,334.  

Com a vacina referência ressuspendida em solução de diluição foi feita uma curva 

padrão. E após aplicação 200 µL por poço das amostras e da curva de referência, sempre em 

duplicata, a placa foi incubada a 37 °C por 1 hora. Essa placa foi então lavada novamente e 

incubada a temperatura ambiente por 30 minutos com 200 µL por poço de solução substrato-

cromógeno. Após essa incubação a reação foi parada com 50 µL de solução de parada e 

analisada a 492 nm. 

Para a obtenção dos valores de GPV em ng/mL, foi obtida uma curva padrão. Para 

isso, a vacina anti-rábica referência foi ressuspendida em diferentes diluições e 200 µL das 

amostras experimentais e das diluições vacinais foram colocadas por poço em placa de 

ELISA, sempre em duplicatas. A placa foi então incubada a 37 °C por 1 hora. Após a 

incubação, a placa foi lavada novamente e incubada a temperatura ambiente por 30 minutos 

com 200 µL por poço de solução substrato-cromógeno. Após essa incubação a reação foi 

parada com 50 µL de solução de parada e analisada em leitora de ELISA (Multiskan EX, MJ-

Labsystens) a 492 nm.  

 

3.9.4 “Western Blotting” 

 

 

Para a análise por “western blotting” as amostras de lisado celular e vírus foram 

submetidos à eletroforese em gel SDS-PAGE 12,5% conforme procedimento abaixo. 

Soluções:  

� Solução de acrilamida 30%: 

o 30% Acrilamida (Riedel-deHaën 62021) 

o 0,8% N,N' -methylene-bis-acrylamida 9 Sigma M 7256) 

� Tampão de amostra 

o 50 mM de Tris (pH 6.8) 

o 2% SDS 

o 0,1% azul de bromofenol 

o 10% glicerol 

� Tampão de corrida (pH 8,8) 

o 0,3% Tris-HCl 
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o 1,44% Glicina 

o 0,1% SDS 

 

Géis: 

� Gel de separação 12,5% 

o 3,44 mL H2O MilliQ 

o 4,2 mL solução de acrilamida 30% 

o 2,6 mL solução Tris-HCl 1,5 M (pH 8.8) 

o 104 µL solução SDS 10% 

o 104 µL solução Persulfato de amônio 10% 

o 4,2 µL TEMED (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) 

� Gel de empilhamento 

o 4,1 mL H2O MilliQ 

o 1,0 mL solução de acrilamida 30% 

o 750 µL solução Tris-HCl 1,5 M (pH 6.8) 

o 60 µL solução SDS 1 % 

o 60 µL solução Persulfato de amônio 10% 

o 6 µL TEMED 

 

Após a contagem da concentração celular, 106 células foram centrifugadas a 100 g por 

5 minutos, lavadas em PBS, lisadas e concentradas com 100 µL de tampão de lise (mesmo do 

item anterior) por 10 minutos. Esse lisado foi fervido por 10 minutos, aplicado em um gel 

SDS-PAGE 12,5% e submetido à eletroforese a 150 volts por 3 horas. Após a eletroforese, as 

proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose por 30 minutos. Essa 

membrana foi bloqueada com solução de bloqueio (5 % de leite desnatado) por 30 minutos 

sob agitação e marcada com anticorpo policlonal de coelho anti-GPV (diluído 1:200 em 

solução de bloqueio). Após a lavagem da membrana com solução de lavagem (150 mM NaCl 

e 10 mM Tris-HCl) foi colocado o segundo anticorpo, marcado com peroxidase, anti-

anticorpo de coelho e revelado com solução de substrato cromógeno (30 mg de 4-chloro-1-

naphthol, 10 mL de metanol e 0,3% de peróxido de hidrogênio em 17 mL solução de 

lavagem). Com o aparecimento das bandas a reação foi parada com solução de parada (5% de 

leite desnatado e 0,2% de Tween 20 em PBS). 
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3.10 Análise estatística 

 

 

As análises estatísticas dos resultados desse trabalho para as diferentes linhagens 

celulares no crescimento ou na expressão de GPV foram feitas através de análise de variância 

das médias. E para completar essa análise foi aplicado o teste de Tukey com nível de 

significância de 5%, somente quando a análise anterior mostrava diferença entre as médias de 

cada linhagem e tratamento. A média foi considerada estatisticamente diferente quando 

p<0,05. 

 

3.11 Resumo dos ensaios 

 

 

Neste trabalho foram realizados diversos ensaios com diferentes populações celulares, 

diferentes meios de cultura, diferentes metodologias de análise da glicoproteína do vírus 

rábico e sob diversas condições. Um resumo desses ensaios está na tabela 3. 

 

Tabela 3. Resumo dos ensaios realizados neste trabalho. 

Populações  

Celulares 

Meio 

de Cultura 

Análise 

da GPV 
Observação 

S2MTiGPV-H (Mc 1) SF-900 II SFM “Western Blotting” 
Indução com 700 µM de 

CuSO4 no 3º dia de cultivo 

S2MTiGPV (Mc 3) SF-900 II SFM 
Microscopia de 
fluorescência 

Indução ou não com      
700 µM de CuSO4 no 3º 

dia de cultivo 

S2MTiGPV (Mc 4) 

S2MTiGPV-H (Mc 5) 

S2MTGPV (Mc 6) 

S2MTGPV-H (Mc 7) 

SF-900 II SFM 
ELISA 

FACS 

Indução com 700 µM de 
CuSO4 no 3º dia de cultivo 

Antes e após re-seleção 
com 600 µg/mL de 

higromicina B 

Com ou sem adição de  
5mM de butirato de sódio 

S2MTGPV-H (Mc 7) 

SF-900 II SFM 

Insect-Xpress™ 

Schneider + 10% SFB 

TNM-FH + 10% SFB 

ELISA 

Microscopia 
Confocal 

Indução com 700 µM de 
CuSO4 no 3º dia de cultivo 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Obtenção de populações celulares portadoras dos vetores genéticos 

 

 

Foram realizadas diversas transfecções para a obtenção das populações celulares 

portadoras dos vetores genéticos apresentados no item 3.5. Dessas transfecções obtivemos 

sete populações celulares modificadas (Tabela 4). As populações S2MTiGPV-H (Mc 1), 

S2MTiGPV-H (Mc 2) e S2MTiGPV (Mc 3) foram utilizadas em ensaios preliminares deste 

trabalho. 

 

Tabela 4. Populações celulares obtidas neste trabalho em relação aos vetores transfectados. 

Populações celulares Vetores transfectados 

S2MTiGPV-H (Mc 1) 
S2MTiGPV-H (Mc 2) 

pMTiGPV-Hygro (ah) 

S2MTiGPV (Mc 3) 
S2MTiGPV (Mc 4) 

pMTiGPV + pCoHygro (Invitrogen™) 

S2MTiGPV-H (Mc 5) pMTiGPV-Hygro (ah) 

S2MTGPV (Mc 6) pMTGPV + pCoHygro (Invitrogen™) 

S2MTGPV-H (Mc 7) pMTGPV-Hygro (ah) 

 

As populações mais utilizadas neste trabalho foram obtidas de células S2 selvagens na 

passagem entre 4 e 7, co-transfectadas na razão de 20:1 (vetor de expressão: vetor de seleção) 

utilizando cellfectina (Invitrogen™) com os vetores  pMTiGPV ou pMTGPV (linearizados 

com a enzima Hpa I) juntamente com o vetor pCoHygro (Invitrogen™) ou transfectadas com 

os vetores pMTiGPV-Hygro (ah) ou pMTGPV-Hygro (ah) (linearizados com a enzima Ahd I).  

Dois dias após a transfecção foi adicionado ao meio de cultura 600 µg/mL de 

higromicina B para selecionar as células que expressavam o gene de resistência a 

higromicina. A fim de estimar quando não haviam mais células selvagens nas culturas 

transfectadas, a mesma concentração de antibiótico foi adicionada a uma cultura de células S2 

selvagens. 
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Como se observa na figura 9, a porcentagem de células selvagens viáveis no 18° dia 

que estavam submetidas à pressão seletiva com 600 µg/mL de higromicina B estava menor 

que 1%, sendo assim consideramos a seleção concluída e a população celular modificada 

estabelecida. 

 

Figura 9. Porcentagem de células viáveis de culturas de células selvagens ou transfectadas sob 
seleção com 600 µg/mL de higromicina B. S2 representa o controle com cultura de 
células selvagens; S2MTiGPV (Mc 4) a cultura de células co-transfectadas com os 
vetores pMTiGPV + pCoHygro (Invitrogen™); S2MTiGPV-H (Mc 5) a cultura de 
células transfectadas com o vetor pMTiGPV-Hygro (ah); S2MTGPV (Mc 6) a cultura 
de células co-transfectadas com os vetores pMTGPV + pCoHygro (Invitrogen™); e 
S2MTiGPV-H (Mc 7) a cultura de células transfectadas com o vetor pMTGPV-Hygro 
(ah). 

 

Nesse momento, nomeamos as culturas celulares de S2MTiGPV (Mc 4) para a cultura 

das células que foram co-transfectadas com os vetores pMTiGPV e pCoHygro (Invitrogen™), 

S2MTiGPV-H (Mc 5) para a cultura das células que foram transfectadas com o vetor 

pMTiGPV-Hygro (ah), S2MTGPV (Mc 6) para a cultura das células que foram co-

transfectadas com os vetores pMTGPV e pCoHygro (Invitrogen™), S2MTGPV-H (Mc 7) para 

a cultura das células que foram transfectadas com o vetor pMTGPV-Hygro (ah) (Tabela 4). 
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4.1.1 Transcrição do RNAm-GPV em células transfectadas 

 

 

Para confirmar a transcrição do gene da GPV nas células modificadas as populações 

S2MTiGPV (Mc 4), S2MTiGPV-H (Mc 5), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H (Mc 7) foram 

cultivadas em frascos T e induzidas no 3º dia de cultivo com 700 µM de CuSO4.  

Após dois dias da indução por sulfato de cobre, 1x106 células de cada população 

foram centrifugadas a 100 g por 5 minutos a 28 °C e somente as células foram congeladas a –

80 °C. Posteriormente, o RNA mensageiro foi extraído, transcrito reversamente para cDNA 

com o iniciador GPV R3 e amplificado por 2 PCRs com os iniciadores MT F e GPV R1. O 

resultado dessa amplificação foi visualizado em gel de agarose 1% (Figura 10), indicando que 

as populações S2MTiGPV (Mc 4), S2MTiGPV-H (Mc 5), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H 

(Mc 7) foram modificadas e que todas transcrevem o gene da GPV. 

 

Figura 10. Gel de agarose das amostras ampligicadas por PCR. O cDNA obtido por transcrição 
reversa do RNA extraído das populações de células em gel de agarose 1%. Marcador 
de peso molecular (M); amostras de células selvagens S2 (1); células S2MTiGPV (Mc 
4) (2); S2MTiGPV-H (Mc 5) (3); S2MTGPV (Mc 6) (4); e S2MTGPV-H (Mc 7) (5). 

 

4.2 Análise da GPV por “Western blotting” 

 

 

As proteínas produzidas nas células S2 selvagens e S2MTiGPV-H (Mc 1) induzidas 

com 700 µM de CuSO4 (na passagem 66) no oitavo dia de cultura foram extraídas e separadas 

em gel de SDS/PAGE 12,5%. O padrão de proteínas obtido no gel foi transferido para uma 

 2 1 M 4 3 5 

~ 2000 pb 

~ 1500 pb 

~ 600 pb 
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membrana de nitrocelulose. A membrana foi submetida ao contato com anticorpo policlonal 

de coelho anti-GPV e revelada com anticorpo anti-anticorpo de coelho marcado com 

peroxidase (Figura 11).  

Neste procedimento pudermos observar que a proteína GPV, de aproximadamente        

65 kDa, foi reconhecida no lisado das células S2MTiGPV-H (Mc 1) com mesmo tamanho 

encontrado no vírus vacinal utilizado como referência. Isso confirma que as células 

modificadas expressãom a GPV. 

Figura 11. “Western blotting”. Marcador de peso molecular (M); célula S2 selvagem (1); vírus da 
raiva (2); e lisado de células S2MTiGPV-H (Mc 1). 

 

4.3 Ensaio do efeito da indução no crescimento celular e expressão da GPV 

 

 

A fim de saber se a indução por sulfato de cobre poderia influenciar no crescimento 

das células modificadas, células S2 e S2MTiGPV (Mc 3) na passagem 73 foram cultivadas 

em frasco agitados e induzidas ou não com 700 µM de sulfato de cobre no terceiro dia do 

cultivo. O inóculo inicial para realização desse ensaio teve origem em culturas em frascos T. 

Para essa análise foram feitas cinéticas de crescimento celular (Figura 12).  

Podemos notar que o crescimento das células S2MTiGPV (Mc 3) que foram induzidas 

com sulfato de cobre, apresentou-se 20% maior do que as outras culturas no sexto dia de 

cultivo. Entretanto, o mesmo não foi observado nos demais dias do cultivo, nos quais o 

crescimento das células modificadas induzidas ou não é semelhante ao crescimento das 

células selvagens. 

 

M 1 2 3 
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Figura 12. Cinética de crescimento de células induzidas ou não. Células S2 e S2MTiGPV (Mc 3) 
foram inoculadas na concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados de 100 
mL com volume de trabalho de 20 mL e mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C. 
As culturas de células modificadas foram induzidas ou não com 700 µM de CuSO4 no 
terceiro dia de cultivo (indicado pela seta).  

 

4.3.1 Análise da GPV por Microscopia de Fluorescência 

 

 

As análises por microscopia de fluorescência foram realizadas com uma amostra das 

células selvagens e modificadas no oitavo dia de cultivo fixadas em uma lâmina de vidro e 

marcada com anticorpo anti-GPV com FITC juntamente com azul de Evans para criar 

contraste. 

A figura 13 apresenta as células S2 (Figura 13A), S2MTiGPV (Mc 3) não induzidas ou 

induzidas no terceiro dia do cultivo com 700 µM de CuSO4 (Figura 13B e C, 

respectivamente). Observamos que as células modificadas, diferentemente das células 

selvagens, apresentaram uma marcação com o anticorpo anti-GPV, mostrando que as células 

modificadas estão expressando a proteína heteróloga. Além desse fato, observamos nas 

células que foram induzidas (Figura 13C) uma marcação com o anticorpo anti-GPV mais 

intensa do que as células que não foram induzidas (Figura 13B). 
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Figura 13. Fotografia de microscopia de fluorescência das células marcadas com anticorpo anti-

GPV com FITC e azul de Evans. Células S2 selvagens (A); S2MTiGPV (Mc 3) não 
induzidas (B); e induzidas com 700 µM de CuSO4 (C). 

 

4.4 Comparação da expressão da GPV nas quatro diferentes populações celulares 

 

 

Considerando que a indução por sulfato de cobre não influencia no crescimento das 

células realizamos uma nova cinética para analisar a produção da proteína heteróloga, assim 

que obtivemos as populações transfectadas com os quatro vetores (S2MTiGPV (Mc 4), 

S2MTiGPV-H (Mc 5), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H (Mc 7)).  

Para isso, foram realizados alguns ensaios com as populações celulares S2MTiGPV 

(Mc 4), S2MTiGPV-H (Mc 5), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H (Mc 7). Para melhor 

compreensão os ensaios serão divididos em I, II e III. 
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4.4.1 Ensaio I 

 

 

Esse primeiro ensaio realizado com as quatro populações celulares diferentes teve a 

finalidade de comparar as diferentes construções genéticas e as diferentes populações obtidas 

da transfecção desses vetores. Para isso as células S2, S2MTiGPV (Mc 4), S2MTiGPV-H (Mc 

5), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H (Mc 7) foram cultivadas, entre as passagens 10 e 27, 

em triplicatas em frascos agitados e induzidas com 700 µM de sulfato de cobre no terceiro dia 

de cultivo. 

Podemos notar na cinética de crescimento celular (Figura 14) que há diferença de 

crescimento entre algumas linhagens celulares modificadas em relação ao controle (p<0,05). 

Porém, as médias entre apenas as células modificadas não se demonstraram diferentes ao 

longo do cultivo, sugerindo que essas populações não apresentam um perfil de crescimento 

diferente. 

 

Figura 14. Cinética de crescimento de células modificadas ou não. Células S2, S2MTiGPV (Mc 
4), S2MTiGPV-H (Mc 5), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H (Mc 7) foram 
inoculadas na concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados de 100 mL com 
volume de trabalho de 20 mL e mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C. As culturas 
modificadas foram induzidas com 700 µM de CuSO4 no terceiro dia de cultivo 
(indicado pela seta). Os dados representam a média entre as triplicatas com o erro 
padrão.  indica diferença entre o crescimento das populações celulares S2MTGPV 
(Mc 6)  com as populações S2MTiGPV-H (Mc 5) e S2MTGPV-H (Mc 7) (p>0,05);  
indica diferença entre o crescimento das populações celulares S2MTiGPV (Mc 4) e 
S2MTGPV-H (Mc 7) (p<0,05). Os círculos indicam quais populações apresentam 
diferenças entre a população selvagem e as modificadas (p<0,05). 

 

0

4

8

12

16

20

0 2 4 6 8 10

dias

c
é

lu
la

s
 v

iá
v
e

is
(1

0
6
 c

é
lu

la
s

/m
L

)

S2 S2MTiGPV (Mc 4) S2MTiGPV-H (Mc 5)

S2MTGPV (Mc 6) S2MTGPV-H (Mc 7)



RESULTADOS 53 

Marcos Alexandre Nobre Lemos - 2009 

 

Desse ensaio foram coletadas 106 células de cada uma das triplicatas de cada 

população celular modificada no terceiro, quinto, sétimo e décimo dia de cultivo para análise 

da GPV por ELISA.  

 

4.4.1.1 Análise da produção de GPV por ELISA 

 

 

A GPV das amostras celulares obtidas durante a cinética celular no terceiro, quinto, 

sétimo e décimo dia de cultivo foram quantificadas por ELISA com o kit “Rabies 

Glycoprotein Enzyme Immunoassay” (Instituto Pasteur, Paris). A figura 15A mostra a 

quantificação da glicoproteína no vírus da raiva em µg por 107 células e a figura 15B mostra a 

quantificação dessa proteína por mililitro de cultivo.  

Os resultados de GPV por célula sugerem que essa produção é três vezes maior na 

população de células S2MTGPV-H (Mc 7) do que na população S2MTGPV (Mc 6) (sem o 

gene de resistência associado ao vetor com o gene de interesse), isso também ocorre nos 

resultados de produção de proteína por volume de cultivo. Na dosagem de GPV por volume 

de cultivo a produção diminui até cinco vezes ao longo do tempo, indicando uma possível 

degradação ou secreção da proteína após o sétimo dia de cultivo. Como nesses ensaios temos 

apenas o valor de GPV no sobrenadante sétimo dia de cultivo, não podemos ainda descartar 

nenhuma das possibilidades, que deverão ser analisadas posteriormente. 

Além disso, foi realizada uma análise em citometria de fluxo dessas populações para 

verificar a quantidade de células que expressa a GPV nessas populações celulares. 
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Figura 15. Dosagem de GPV por ELISA de células modificadas. Células S2MTiGPV (Mc 4), 
S2MTiGPV-H (Mc 5), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H (Mc 7) foram inoculadas na 
concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados de 100 mL com volume de 
trabalho de 20 mL e mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C. Dosagem em µg/107 
células (A) e em µg/mL (B). Os dados representam a média entre as triplicatas com o 
erro padrão.  indica diferença na dosagem da GPV da população S2MTGPV-H (Mc 
7) em relação às outras populações celulares (p<0,05). 

 

4.4.1.2 Análise por Citometria de Fluxo (FACS) 

 

 

Com a finalidade de melhor comparar as diferentes populações celulares em relação à 

porcentagem de células que expressam a GPV, as células S2, S2MTiGPV (Mc 4), 

S2MTiGPV-H (Mc 5), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H (Mc 7), entre as passagens 16 e 29, 
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foram cultivadas em frascos agitados e induzidas no 3º dia de cultivo com 700 µM de CuSO4. 

Após 48 horas de indução, 2x106 células foram marcadas com anticorpo anti-GPV conjugado 

com FITC (D1-25N°I-1805 Instituto Pasteur Paris) e a fluorescência de 10.000 células foram 

analisadas por FACS (Figura 16). 

 

Figura 16. Citometria de fluxo de células selvagens ou modificadas. As células foram marcadas 
com anticorpo anti-GPV marcado com FITC e as células que possuíam fluorescência 
formaram a população M1. Células selvagens S2 (A); S2MTiGPV (Mc 4) (B); 
S2MTiGPV-H (Mc 5) (C); S2MTGPV (Mc 6) (D); e S2MTGPV-H (Mc 7) (E) 
induzidas no 3º dia de cultivo com 700 µM de CuSO4 e analisadas 48 horas após a 
indução. 

 

Essa análise de citometria de fluxo sugere que as populações celulares S2MTiGPV 

(Mc 4), S2MTGPV (Mc 6) e S2MTGPV-H (Mc 7) apresentam a proteína GPV na superfície 

das células, pois no processo de marcação com anticorpo não houve permeabilidade da 

membrana celular ao anticorpo. Porém, a população S2MTiGPV-H (Mc 5) não expressa à 

proteína de interesse na superfície celular, uma vez que a porcentagem de células 

fluorescentes é semelhante que a encontrada nas células selvagens. Observa-se também 

fluorescência induzida pela marcação com anticorpo anti-GPV em aproximadamente 10% das 

células S2MTiGPV (Mc 4) e S2MTGPV (Mc 6) e em 50% das células S2MTGPV-H (Mc 7). 
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Tentando melhorar a expressão da proteína heteróloga pelas células modificadas, estas 

foram submetidas a duas semanas de indução com 700 µM de sulfato de cobre e mais duas 

semanas sob nova pressão seletiva com 600 µg/mL de higromicina B. Após esse tratamento as 

células modificadas foram novamente cultivadas para análise da expressão da GPV no ensaio 

II. 

 

4.4.2 Ensaio II – Após tratamento com higromicina B 

 

 

A fim de verificar se a presença da pressão seletiva causa diferença na expressão da 

GPV, as quatro diferentes populações celulares modificadas foram submetidas a tratamento 

com 600 µg/mL de higromicina B por duas semanas. 

Após esse tratamento, as populações celulares S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-H* 

(Mc 5), S2MTGPV* (Mc 6) e S2MTGPV-H* (Mc 7), entre as passagens 20 e 33, foram 

cultivadas em duplicatas em frasco agitado e as culturas foram induzidas com 700 µM de 

sulfato de cobre no terceiro dia de cultivo.  

Como observamos na figura 17 a cinética de crescimento celular das populações 

modificadas não apresentaram diferenças significativas entre elas. Somente foi observada 

diferença (p<0,05) no terceiro dia de cultivo entre as populações S2MTiGPV* (Mc 4) e 

S2MTGPV* (Mc 6). 
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Figura 17. Cinética de crescimento de células modificadas após tratamento com 600 µg/mL de 
higromicina B durante duas semanas. Células S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-H* 
(Mc 5), S2MTGPV* (Mc 6) e S2MTGPV-H* (Mc 7) foram inoculadas na 
concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados de 100 mL com volume de 
trabalho de 20 mL e mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C. As culturas foram 
induzidas com 700 µM de CuSO4 no terceiro dia de cultivo (indicado pela seta). Os 
dados representam a média entre as duplicatas com o erro padrão.  indica diferença 
entre o crescimento das populações celulares S2MTiGPV* (Mc 4) e S2MTGPV* (Mc 
6) (p<0,05). 

 

Desse ensaio foram coletadas 106 células de cada uma das duplicatas de cada 

população celular modificada no terceiro, quinto, sétimo e décimo primeiro dia de cultivo 

para análise da GPV por ELISA. 

 

4.4.2.1 Análise da produção de GPV por ELISA 

 

 

A GPV das amostras celulares obtidas durante a cinética celular no terceiro, quinto, 

sétimo e décimo primeiro dia de cultivo foram quantificadas por ELISA com o kit “Rabies 

Glycoprotein Enzyme Immunoassay” (Instituto Pasteur, Paris). A figura 18 mostra a 

quantificação da glicoproteína no vírus da raiva em µg por 107 células.  
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Figura 18. Dosagem de GPV por ELISA de células modificadas após tratamento com 600 µg/mL 
de higromicina B durante duas semanas. Células S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-
H* (Mc 5), S2MTGPV* (Mc 6) e S2MTGPV-H* (Mc 7) foram inoculadas na 
concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados de 100 mL com volume de 
trabalho de 20 mL, mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C e induzidas no 3° dia de 
cultivo com 700 µM de CuSO4. Os dados representam a média entre as duplicatas 
com o erro padrão.  indica diferença na dosagem da GPV da população 
S2MTiGPV* (Mc 4) em relação às outras populações celulares (p<0,05).  indica 
diferença na dosagem da GPV da população S2MTGPV-H* (Mc 7) em relação às 
outras populações celulares (p<0,05). 

 

Esses dados mostram que após a nova pressão seletiva com higromicina B as células 

S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTGPV* (Mc 6) e S2MTGPV-H* (Mc 7) apresentaram quantidade 

de GPV por célula cerca de 10 vezes maior do que antes dessa pressão como observado na 

figura 15A. Assim como no ensaio I, na população celular modificada S2MTiGPV-H* (Mc 5) 

não foi detectada a presença da proteína mesmo após a essa nova pressão seletiva. Esses 

resultados também mostraram que a quantidade de GPV produzida pelas células modificadas 

aumenta ao longo do cultivo, ao contrário do observado com as populações celulares não 

tratadas novamente com higromicina B.  

Neste ensaio, a GPV encontrada no sobrenadante foi dosada. Os resultados da 

dosagem desta glicoproteína no meio de cultivo (que foi lisado) estão apresentados na tabela 5 

e sugerem que as populações celulares S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTGPV* (Mc 6) e 

S2MTGPV-H* (Mc 7) secretam a GPV associada à membrana celular, uma vez que essa só 

foi detectada após lise do sobrenadante (dados não mostrados). Pode-se notar que após a 

indução, a quantidade de proteína no meio do cultivo aumenta aproximadamente 20 vezes, 

sugerindo que a indução do promotor da metalotioneína está associada à secreção da proteína 

de interesse. 
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Tabela 5. Dosagem de GPV por ELISA do sobrenadante lisado de células modificadas após 

tratamento com 600 µg/mL de higromicina B durante duas semanas (re-seleção). 

GPV (µg/mL de meio de cultivo) 
População celular 

3º dia 5º dia 7º dia 10º dia  

S2MTiGPV* (Mc 4) - 0,192 ± 0,041 0,419 ± 0,015 0,692 ± 0,064 

S2MTiGPV-H* (Mc 5) - - - - 

S2MTGPV* (Mc 6) - - 0,194 ± 0,153 0,173 ± 0,073 

S2MTGPV-H* (Mc 7) 0,068 ± 0,018 1,146 ± 0,278 0,983 ± 0,150 1,165 ± 0,184 

Observação: Células S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-H* (Mc 5), S2MTGPV* (Mc 6) e 
S2MTGPV-H* (Mc 7) foram inoculadas na concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados 
de 100 mL com volume de trabalho de 20 mL, mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C e 
induzidas no 3° dia de cultivo com 700 µM de CuSO4. Os dados representam a média entre as 
duplicatas da dosagem de GPV do sobrenadante lisado com o respectivo erro padrão. 

 

Como os valores apresentados na tabela 5 são referentes somente à quantificação da 

GPV nos sobrenadantes lisado dos cultivos, esses valores foram somados a dosagem de GPV 

por células (referente à quantidade de células no cultivo) para a análise da produção total de 

GPV por volume de cultivo (Figura 19). Os resultados sugerem que durante o cultivo a 

expressão da proteína aumenta, atingindo valores de aproximadamente 5 µg de GPV por 

mililitro de cultura no décimo primeiro dia de cultivo da população de células S2MTGPV-H* 

(Mc 7). 

Figura 19. Dosagem de GPV por ELISA de células modificadas após tratamento com 600 µg/mL 
de higromicina B durante duas semanas. Células S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-
H* (Mc 5), S2MTGPV* (Mc 6) e S2MTGPV-H* (Mc 7) foram inoculadas na 
concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados de 100 mL com volume de 
trabalho de 20 mL, mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C e induzidas no 3° dia de 
cultivo com 700 µM de CuSO4. Os dados representam a média entre as duplicatas da 
dosagem de GPV das células referente à quantidade de células no cultivo somada à 
dosagem do sobrenadante lisado com o erro padrão.  indica diferença na dosagem 
da GPV da população S2MTGPV-H* (Mc 7) em relação às outras populações 
celulares (p<0,05). 
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Como a integração dos vetores pode ter ocorrido em regiões inativas do genoma das 

células S2 e que a adição de butirato de sódio (NaBu) à cultura tem a função de expor a 

cromatina favorecendo um aumento na expressão gênica de modo geral. Decidimos testar o 

butirato de sódio como uma alternativa de aumento da síntese de proteínas heterólogas nas 

populações celulares modificadas no ensaio III. 

 

4.4.3 Ensaio III – Adição de butirato de sódio 

 

 

A fim de verificarmos a possível integração do vetor de expressão em regiões inativas 

do genoma, realizamos ensaio adicionando butirato de sódio (NaBu) à cultura. O butirato de 

sódio é conhecido por ser um inibidor de desacetilação da histona afetando a estrutura da 

cromatina e levando a uma desestruturação do núcleo celular (Dorner et al., 1989; Baumert et 

al., 1998; Condreay et al., 1999; Sambrook e Russel, 2001; Chen et al., 2002; Li e Li, 2006; 

Ping et al., 2006; Song et al., 2006; Zhao et al., 2006; Santos et al., 2007). Sendo assim, o 

butirato de sódio pode ser uma poderosa ferramenta quando se trata de expressão gênica em 

diferentes sistemas. 

Neste ensaio as populações celulares S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-H* (Mc 5), 

S2MTGPV* (Mc 6) e S2MTGPV-H* (Mc 7), entre as passagens 20 e 33, foram cultivadas em 

duplicatas em frasco agitado e as culturas foram induzidas com 700 µM de sulfato de cobre  

juntamente ao tratamento com 5 mM de butirato de sódio no terceiro dia de cultivo.  

Na cinética de crescimento celular das populações modificadas observamos que as 

células S2MTGPV* (Mc 6) tiveram um crescimento diferente (p<0,05) de outras células 

modificadas em alguns dias, mas não durante todo o cultivo e nem com todas as populações 

celulares (Figura 20). Entretanto, essa população celular apresentou contaminação durante o 

ensaio. Nessa figura, podemos notar que as populações celulares tratadas com NaBu 

obtiveram um crescimento 40% inferior quando comparamos as células que não foram 

(apresentadas na figura 17). 
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Figura 20. Cinética de crescimento de células modificadas tratadas com 5 mM de butirato de 
sódio. Células S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-H* (Mc 5), S2MTGPV* (Mc 6) e 
S2MTGPV-H* (Mc 7) foram inoculadas na concentração de 5x105 células/mL em 
frascos agitados de 100 mL com volume de trabalho de 20 mL e mantidas sob 
agitação de 100 rpm a 28 °C. As culturas foram induzidas com 700 µM de CuSO4 e 
tratadas com 5 mM de butirato de sódio no 3° dia de cultivo (indicado pela seta). Os 
dados representam a média entre as triplicatas com o erro padrão.  indica diferença 
entre o crescimento das populações celulares S2MTiGPV* (Mc 4) e S2MTGPV* (Mc 
6) (p<0,05);  indica diferença entre o crescimento das populações celulares 
S2MTiGPV-H* (Mc 5) e S2MTGPV* (Mc 6) (p<0,05). 

 

Desse ensaio foram coletadas 106 células de cada uma das duplicatas de cada 

população celular modificada no terceiro, quinto, sétimo (exceto da população S2MTGPV* 

(Mc 6)) e décimo primeiro dia de cultivo para análise da GPV por ELISA. 

 

4.4.3.1 Análise da produção de GPV por ELISA 

 

 

A GPV das amostras celulares obtidas durante a cinética celular no terceiro, quinto, 

sétimo e décimo primeiro dia de cultivo foram quantificadas por ELISA com o kit “Rabies 

Glycoprotein Enzyme Immunoassay” (Instituto Pasteur, Paris). A figura 21A mostra a 

quantificação da glicoproteína no vírus da raiva em µg por 107 células e a figura 21C mostra a 

quantificação dessa proteína por mililitro de cultivo. Para facilitar a visualização dos ensaios 

com e sem butirato de sódio a figura 18 está reproduzida na figura 21B e a figura 19 como 

21D representando o ensaio sem butirato de sódio. 
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Figura 21. Dosagem de GPV por ELISA de células modificadas tratadas ou não com 5 mM de 
butirato de sódio. Células S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-H* (Mc 5), S2MTGPV* 
(Mc 6) e S2MTGPV-H* (Mc 7) foram inoculadas na concentração de 5x105 
células/mL em frascos agitados de 100 mL com volume de trabalho de 20 mL, 
mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C,  induzidas com 700 µM de CuSO4 e 
tratadas ou não com 5 mM de butirato de sódio no 3° dia de cultivo. Dosagem em 
µg/107 células tratadas com NaBu (A) e não tratadas (B) e em µg/mL em populações 
tratadas com NaBu (C) e não tratadas (D). Os dados representam a média entre as 
duplicatas com o erro padrão.  indica diferença na dosagem da GPV das populações 
S2MTiGPV* (Mc 4) e S2MTGPV-H* (Mc 7) (p<0,05).  indica diferença na 
dosagem da GPV das populações S2MTGPV* (Mc 6) e S2MTGPV-H* (Mc 7) 
(p<0,05). 

 

Apesar do crescimento celular inferior nas populações modificadas tratadas com 

butirato de sódio em relação às não tratadas, a quantificação de GPV de cada uma dessas 

populações celulares foi semelhante (p>0,05) entre si. Esse resultado sugere que os vetores 

não foram inseridos em regiões inativas do DNA. Além disso, novamente somente na 

população celular S2MTiGPV-H* (Mc 5) não foi detectável a proteína heteróloga, sugerindo 

que essa proteína não está sendo expressa de modo adequado para hibridação com o anticorpo 

utilizado. 

Como em todos os ensaios descritos a população S2MTGPV-H* (Mc 7) apresentou 

melhores resultados de expressão da GPV, resolvemos analisar melhor a expressão da proteína 

nessa população.  
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4.5 Análise da expressão da GPV da população S2MTGPV-H (Mc 7) 

 

 

Com a população celular S2MTGPV-H* (Mc 7) expressando quantidades de proteínas 

aproximadamente 5 vezes maiores do que as outras populações, decidimos avaliar melhor 

essa população. Para isso analisamos por microscopia confocal e quantificamos a proteína 

heteróloga quando as células foram cultivadas em diferentes meios de cultura. 

 

4.5.1 Análise em microscopia confocal 

 

 

As células S2 e S2MTGPV-H* (Mc 7) foram cultivadas em frascos T e induzidas no 3º 

dia de cultivo com 700 µM de CuSO4. Após dois dias da indução por sulfato de cobre, uma 

amostra das células selvagens e modificadas foram fixadas em uma lâmina de vidro e 

marcadas com anticorpo anti-GPV com FITC juntamente com azul de Evans para criar 

contraste.  

Podemos observar nas fotografias tiradas no microscópio confocal que as células S2 

não apresentaram marcação com anticorpo e que as células S2MTGPV-H* (Mc 7) apresentam 

marcação principalmente na superfície celular (Figura 22A e B). Utilizando outras funções do 

equipamento podemos ampliar uma região da figura 22B apresentada em detalhe na figura 

22C, além disso, realizamos uma imagem em três dimensões dessas células modificadas que 

mostra a superfície celular totalmente marcada com anticorpo anti-GPV (dado não mostrado). 
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Figura 22. Fotografia de microscopia confocal. Das células marcadas com anticorpo anti-GPV 
com FITC e azul de Evans. Células S2 selvagens (A), S2MTGPV-H* (Mc 7) após 
dois dias de indução com 700 µM de CuSO4 (B) e detalhe das células S2MTGPV-H* 
(Mc 7) (C). 

 

4.5.2 Comparação da expressão da GPV em diferentes meios de cultura 

 

 

Para a comparação da expressão da GPV em diferentes meios de cultura a população 

celular S2MTGPV-H* (Mc 7) foi descongelada e cultivada por duas semanas com 600 µg/mL 

de higromicina B. Em seguida, as células foram adaptadas por duas semanas em frasco 

agitado com os meios: SF-900 II SFM, Insect-Xpress™, Schneider (+ 10% SFB) e TNM-FH 

(+ 10% SFB).  
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Após esses tratamentos, as células S2MTGPV-H* (Mc 7), na passagem 34, foram 

cultivadas em duplicatas em frasco agitado em cada um dos meios e as culturas foram 

induzidas com 700 µM de sulfato de cobre no terceiro dia de cultivo. 

Como observamos na figura 23 a cinética de crescimento celular das populações 

modificadas apresenta o crescimento das células S2MTGPV-H* (Mc 7) em meio SF-900 II 

SFM até cinco vezes maior do que nos outros meios de cultura, nos quais as células 

apresentaram grandes dificuldades de crescimento. 

 

Figura 23. Cinética de crescimento de células S2MTGPV-H* (Mc 7) em diferentes meios de 
cultivo. Células S2MTGPV-H* (Mc 7) foram inoculadas nos meios de cultura SF-900 
II SFM, Insect-Xpress™, Schneider + 10% SFB e TNM-FH + 10% de SFB na 
concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados de 100 mL com volume de 
trabalho de 20 mL e mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C. As culturas foram 
induzidas com 700 µM de CuSO4 (indicado pela seta). Os dados representam a média 
entre as duplicatas com o erro padrão.  indica diferença entre o crescimento da 
população celular cultivada em meio SF-900 II SFM com as demais culturas (p<0,05); 

 indica diferença entre o crescimento da população celular cultivada em meio 
Schneider + 10% de SFB com as demais culturas (p<0,05). 

 

Apesar da diferença no crescimento celular foram coletadas 106 células de cada uma 

das duplicatas dos cultivos nos meios SF-900 II SFM, Insect-Xpress™ e Schneider + 10% de 

SFB no terceiro, quinto, oitavo e décimo dia de cultivo para análise da GPV por ELISA. Das 

células cultivadas no meio TNM-FH somente foram coletadas células no décimo dia de 

cultivo. 
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4.5.2.1 Análise da produção de GPV por ELISA 

 

 

A GPV das amostras celulares obtidas durante a cinética celular no terceiro, quinto, 

sétimo e décimo primeiro dia de cultivo foram quantificadas por ELISA com o kit “Rabies 

Glycoprotein Enzyme Immunoassay” (Instituto Pasteur, Paris). A figura 24A mostra a 

quantificação da glicoproteína no vírus da raiva em µg por 107 células e a figura 24B mostra a 

quantificação dessa proteína por mililitro de cultivo.  

Podemos observar que as células que foram cultivadas em meio Insect-Xpress™, 

apesar do menor crescimento celular apresentam cerca de duas vezes mais GPV por célula do 

que as células cultivadas em meio SF-900 II SFM. Entretanto, quando calculado a quantidade 

de proteína por mililitro de cultivo a relação se inverte, sugerindo que a quantidade de células 

produzidas tem grande importância na quantidade proteína obtida no cultivo. 

 



RESULTADOS 67 

Marcos Alexandre Nobre Lemos - 2009 

 

Figura 24. Dosagem de GPV por ELISA de células S2MTGPV-H* (Mc 7) em diferentes meios de 
cultivo. Células S2MTGPV-H* (Mc 7) foram inoculadas nos meios de cultura SF-900 
II SFM, Insect-Xpress™, Schneider + 10% SFB e TNM-FH + 10% de SFB na 
concentração de 5x105 células/mL em frascos agitados de 100 mL com volume de 
trabalho de 20 mL e mantidas sob agitação de 100 rpm a 28 °C. As culturas foram 
induzidas com 700 µM de CuSO4 no 3° dia de cultivo. Dosagem em µg/107 células 
(A) e em µg/mL (B). Os dados representam a média entre as duplicatas com o erro 
padrão.  indica diferença na dosagem da GPV da cultura com meio SF-900 II SFM  
e Insect-Xpress™ (p<0,05).  indica diferença na dosagem da GPV da cultura com 
meio SF-900 II SFM com as culturas com meio Schneider + 10% SFB e TNM-FH + 
10% de SFB (p<0,05).  indica diferença na dosagem da GPV da cultura com meio 
Insect-Xpress com as culturas com meio Schneider + 10% SFB e TNM-FH + 10% de 
SFB (p<0,05). 

 

A seguir discutiremos os dados apresentados nesse trabalho. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Neste trabalho foram construídos os vetores genéticos pMTiGPV, pMTiGPV-H (ah), 

pMTGPV e pMTGPV-H (ah) (Figuras 3, 4, 5 e 7). Esses vetores possuem o gene da GPV sob 

comando do promotor indutível da metalotioneína com ou sem o sinal de secreção BiP e com 

ou sem o gene de resistência a higromicina B (para seleção das células). Após a obtenção das 

populações de células de Drosophila melanogaster contendo os vetores, pudemos comparar 

dois diferentes sistemas de expressão gênica: a expressão da glicoproteína do vírus rábico em 

células com ou sem sinal de secreção BiP e também em células transfectadas com um único 

vetor ou co-transfectadas com dois vetores (um de expressão e outro de seleção). 

Para o estudo da interferência do sinal de secreção BiP, a expressão de GPV nas 

populações de células S2MTiGPV e S2MTGPV podem ser comparadas, assim como a 

expressão nas populações celulares S2MTiGPV-H e S2MTGPV-H. O sinal de secreção BiP 

utilizado tem a função de direcionar o RNAm para o retículo endoplasmático e para a via de 

secreção de proteínas (Doms et al., 1993; Kirkpatrick et al., 1995; Gaudin, 1997), entretanto, 

o cDNA da GPV/PV, conforme foi utilizado nesse trabalho, já possui uma seqüência própria 

de sinalização para secreção (GeneBank E07580). 

Com relação a ação do sinal de secreção BiP, utilizado nas populações celulares 

S2MTiGPV e S2MTiGPV-H, nossos dados sugerem que esse sinal não influencia na 

expressão de GPV quando comparamos as populações S2MTiGPV e S2MTGPV. Entretanto, 

quando comparamos a expressão de GPV das populações S2MTiGPV-H e S2MTGPV-H, 

encontramos diferenças, uma vez que não foi possível detectar a GPV produzida pelas células 

S2MTiGPV-H através de nossas análises de ELISA ou imunofluorescência (Figuras 15, 16, 

18, 19, 21). 

Gaudin (1997), Kirkpatrick et al. (1995) e Doms et al. (1993) observaram que o 

chaperone BiP celular age impedindo que proteínas não totalmente glicosiladas e associadas 

sejam liberadas do retículo. Esses autores também mostraram que esse chaperone foi 

associado à correta síntese de proteínas heterólogas como anticorpos e algumas proteínas 

virais de membrana incluindo a glicoproteína do vírus rábico. Quando não há a desassociação 

do da proteína com o chaperone essa não é liberada do retículo endoplasmático e será 

degradada. Como não tínhamos por objetivo verificar essa associação, nossos resultados não 

nos permitem afirmar que a expressão de GPV associada ao sinal de secreção BiP pelas 
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células S2MTiGPV-H esteja associada ao chaperone BiP celular e possivelmente por isso não 

detectamos a GPV. Entretanto, nessas células detectamos a síntese de RNAm específico da 

GPV (Figura 10), a proteína na forma monomérica por “western blotting” (Figura 11) e não 

detectamos a glicoproteína do vírus rábico através de imunoensaios específicos para a forma 

trimérica da proteína sugerindo que essas populações celulares não apresentam a correta 

síntese da proteína heteróloga. 

Para verificar a eficiência de expressão de GPV em células transfectadas ou co-

transfectadas, foram obtidas por transfecção do vetor pMTiGPV-H (ah) as populações 

celulares S2MTiGPV-H (Mc 1) e S2MTiGPV-H (Mc 2) e por co-transfecção a população 

S2MTiGPV (Mc 3), todas contendo o sinal de secreção BiP. A partir destas populações, por 

“Western Blotting”, verificamos que a proteína expressa (pela população  S2MTiGPV-H (Mc 

1)) apresenta tamanho semelhante à GPV monomérica (Figura 11), entretanto, não foi 

possível a observação da GPV trimérica nessa análise pela utilização de amostras fervidas, 

removendo as ligações entre os monômeros como também observado na proteína GPV do 

vírus.  

Observamos também que a indução por sulfato de cobre não influencia no crescimento 

celular (nas células S2MTiGPV (Mc 3)) e que essa indução promove a expressão da GPV 

detectado por imunofluorescência (Figuras 12 e 13). O mesmo foi observado por Santos et al. 

(2007) em células de drosófila modificadas com a proteína verde fluorescente (EGFP) que, 

após indução com CuSO4, apresentaram aumento de intensidade de fluorescência sem 

influência no crescimento celular. A ligeira diferença de crescimento entre as populações 

como observada na figura 12, foi possivelmente causada pelo fato de que o inóculo foi 

originado em culturas estáticas diferentemente das demais, o que pode ter gerado uma fase de 

adaptação de 3 a 4 dias, sendo responsável pelas diferenças no crescimento das células 

modificadas e selvagem. 

Dessas populações celulares não foi possível a detecção da GPV por ELISA em 

quantidades acima de 0,05 µg por 107 células (dados não mostrados) e, em nosso laboratório, 

transfecções das células S2 realizadas em passagens baixas geraram populações celulares com 

melhor produção da proteína heteróloga (Yokomizo, 2006; Santos et al., 2007; Yokomizo et 

al., 2007). Decidimos realizar outras transfecções com os quatro vetores, sendo dois com o 

sinal de secreção BiP e dois com o gene de seleção integrado ao vetor de interesse. Nestas 

novas transfecções, realizadas simultaneamente em passagens mais baixas, observamos que as 

populações celulares que foram transfectadas com vetores contendo os genes de interesse e 
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seleção (S2MTiGPV-H (Mc 5) e S2MTGPV-H (Mc 7)) apresentaram menor sensibilidade a 

higromicina B do que as populações celulares co-transfectadas (S2MTiGPV (Mc 4) e 

S2MTGPV (Mc 6)). Isso se deve possivelmente à maior quantidade de genes de seleção, uma 

vez que, nas transfecções a quantidade de gene de seleção é igual a dos genes de interesse e 

nas co-transfecções a relação gene de seleção para gene de interesse é de 1:20. 

Utilizando estas novas populações celulares para análise por ELISA e FACS, pudemos 

notar que apenas três das quatro populações celulares produzidas expressam a GPV de modo 

detectável por estes testes. Somente a população S2MTiGPV-H (Mc 5), não produz a proteína 

de interesse (Figuras 15 e 16), apesar de transcrever o DNA para RNA mensageiro como 

observado por PCR da transcrição reversa (Figura 10). 

Com a finalidade de aumentar a expressão da proteína heteróloga por essas populações 

celulares decidimos adicionar novamente a pressão seletiva com 600 µg/mL de higromicina B 

durante duas semanas. Após esse tratamento, observamos um aumento de aproximadamente 

10 vezes na expressão de todas as populações celulares (Figuras 18 e 19), com exceção da 

população S2MTiGPV-H* (Mc 5). Nesse ensaio nós analisamos também a GPV no 

sobrenadante lisado (Tabela 5), isso indica que a proteína heteróloga produzida pelas células 

está sendo liberada no meio de cultura, provavelmente em fragmentos membranares. 

Novamente, somente a população S2MTiGPV-H* (Mc 5) não apresentou a proteína nessa 

análise por ELISA. 

Outra estratégia para aumentar a expressão de proteínas em culturas celulares, que tem 

sido muito utilizada, é a adição de butirato de sódio no cultivo. Esse tratamento promove uma 

descondensação do DNA e consequente aumento da síntese protéica (Dorner et al., 1989; 

Baumert et al., 1998; Sambrook e Russel, 2001; Chen et al., 2002; Li e Li, 2006; Ping et al., 

2006; Song et al., 2006; Zhao et al., 2006; Santos et al., 2007). Assim, realizamos análise da 

GPV pelas populações celulares S2MTiGPV (Mc 4), S2MTiGPV-H (Mc 5), S2MTGPV (Mc 

6) e S2MTGPV-H (Mc 7) com a adição de 5 mM de NaBu juntamente com a indução por   

700 µM de CuSO4. 

O resultado desse tratamento foi observado com o aumento de aproximadamente 50% 

na quantificação de GPV produzida pelas células S2MTGPV-H (Mc 7) tratadas com butirato 

de sódio em relação as não tratadas (Figuras 18, 19 e 21). Embora essa diferença não tenha 

sido significativa (p<0,05), provavelmente devido às amostras estarem em duplicatas e não 

em maior número, esses dados podem indicar uma possível inserção dos vetores em regiões 
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não ativas do genoma celular. Novamente, na população S2MTiGPV-H (Mc 5) não foi 

detectada a GPV por análise em ELISA mesmo quando tratadas com NaBu.  

As células S2MTGPV-H* (Mc 7) expressaram a glicoproteína da raiva em torno de 3 

vezes mais do que as demais populações. Essas células foram analisadas em microscopia 

confocal após dois dias da indução por sulfato de cobre. Essa análise mostra que a GPV se 

localiza principalmente na membrana celular (Figura 22), sendo pouco encontrada em regiões 

internas das células. 

Análises com a finalidade de verificar o melhor sistema para expressão dessa proteína 

foram realizadas. Para isso, a população celular S2MTGPV-H* (Mc 7) foi submetida a 

diferentes meios de cultivo e analisada por ELISA. O cultivo das células S2MTGPV-H* (Mc 

7) em diferentes meios mostra que a expressão da proteína heteróloga pode ser maior quando 

utilizado o meio Insect-Xpress™ em relação ao meio SF-900 II SFM, entretanto, em nossos 

resultados o crescimento celular inferior no meio Insect-Xpress™ não favorece a utilização 

desse meio para produção maior de GPV (Figuras 23 e 24) diferentemente do observado por 

Galesi et al. (2008) e Batista et al. (2008; 2009) que em meios sem livre de soro fetal bovino 

o crescimento das células S2 recombinantes foi similar ao crescimento no meio SF-900 II 

SFM. 

A partir desses nossos resultados podemos apresentar algumas conclusões que estão 

apresentadas a seguir. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

Nesse trabalho obtivemos as construções plasmidiais contendo o gene da glicoproteína 

do vírus da raiva associado ou não ao sinal de secreção BiP, em vetores com ou sem o gene de 

resistência a higromicina B, utilizada para seleção das células de Drosophila melanogaster 

recombinantes. Para isto, realizamos as transfecções dos vetores pMTiGPV-Hygro e 

pMTGPV-Hygro e as co-transfecções dos vetores pMTiGPV e pMTGPV com o vetor 

pCoHygro em células S2, obtendo populações celulares S2MTiGPV-H, S2MTGPV-H, 

S2MTiGPV e S2MTGPV, respectivamente. 

Nossos dados da análise da GPV expressa pelas células S2MTiGPV-H por “western 

blotting” sugerem que esta proteína encontra-se no tamanho esperado de ~65 kDa. A 

comparação da expressão da GPV das células transfectadas e co-transfectadas por ELISA 

sugere que o sistema de transfecção é mais eficiente, uma vez que encontramos três vezes 

mais GPV que no sistema de co-transfecção. Quando comparamos a expressão da GPV pelas 

células com ou sem o sinal de secreção BiP, nossos dados não nos permitiram afirmar que há 

influência na expressão da proteína pela presença da sequência sinal BiP. A GPV também foi 

analisada por imunofluorescência, sendo detectada na superfície celular em até 52% das 

células S2MTGPV-H. 

Após um novo tratamento com higromicina B nas populações celulares nós obtivemos 

as populações celulares S2MTiGPV* (Mc 4), S2MTiGPV-H* (Mc 5), S2MTGPV* (Mc 6) e 

S2MTGPV-H* (Mc 7). Estas diferentes populações apresentaram um aumento de 

aproximadamente dez vezes na expressão da GPV em relação às não re-selecionadas.  Após a 

adição de butirato de sódio ao meio de cultura não encontramos diferenças na expressão da 

GPV, sugerindo que o gene desta proteína não se encontra integrado em regiões inativas do 

genoma celular. 

A expressão de GPV em células cultivadas em outros meios de cultivo indica que a 

produção da GPV pode ser melhorada, entretanto o crescimento das células S2MTGPV-H* 

(Mc 7) foi afetado, sugerindo a necessidade de se estabelecer padrões de otimização, como 

crescimento e expressão gênica. Nas condições que utilizamos o meio mais eficiente para a 

expressão da proteína heteróloga foi o SF900 II SFM. 

A partir dos dados deste trabalho foi publicado um artigo no “Journal of 

Biotechnology” com o título: “Rabies virus glycoprotein expression in Drosophila S2 cells. I. 
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Design of expression/selection vectors, subpopulations selection and influence of sodium 

butyrate and culture medium on protein expression” (ANEXO B)  
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ANEXO A – Alinhamento da seqüência da GPV (M13215 obtida do GeneBank) e parte do vetor 
pMT/V5-HisA (Invitrogen™) com a seqüência obtida com os primers BGHR e MTF 
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