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RESUMO 

As vacinas virais. que representam os principais pr~ 

dutos obtidos a partir de c~lulas animais, continuam send o 

produzidas com particulas virais obtidas a partir de cultu

ras de células em grande escala. 

A produção industrial da vacina contra febre 

aftosa envolve o crescimento, em suspensão liquida, de célu-

las BHK-21 ("baby hamster kidney cells") usadas como hospe-

deiras para multiplicação do vírus. Essas células são normal 

mente cultivadas em um meio nutritivo (Eagle's medium Glasgow 

modified - MGM) suplementado com soro animal e/ou outros su-

plementos quimicamente indefinidos como ca Ido t ri pt icaseina 

fosfato (CTF) e hidroli~ado de lactoalbumina.A função desses 

suplementos é estimular o crescimento das células para asse

gurar a manutenção continua da cultura. 
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o presente trabalho foi realizado com o obje

tivo de desenvolver uma metodologia pràtica, pouco dispendi~ 

sa e em escala de laboratório. capaz de avaliar com rapidez e 

confiabilidade. a atividade promotora de crescimento dos meios 

de cultura utilizados na fabricação industrial de vacinas. 

A determinação do tempo de dobramento (TO) e 

da d e n si d a de m á x i m a ou d e s a t u r a ç ã o (O s) a t r a v é s d e cu rv as de 

crescimento em monocamada mostrou~se um método bastante efi-

caz para avaliar os níveis de atividade promotora de cresci

mento de diferentes meios de cultural soros e CTF usados no 

cultivo de células BHK~21 ,Os resultados obtidos em monocama

da se aplicam a celulas crescendo em suspensão líquida e re

produzem. com excelente aproximação, aqueles obtidos na in~ 

dJstria.Alêm de permitir o estudo dos fatores promotores de 

crescimento, esta metodologia oferece perspectivas concretas 

no sentido da eliminação do soro no cultivo de celulas BHK-21. 



DEVELDPMENT DF A METHDODLOGYE FOR THE 

ANALYSIS DF CULTURE MFOIA CDMPDNENTS 

USED IN VACCINES' INDUSTRIAL PRDOUCTION 

· xv. 

Dayse Maria de Magalhães Figueiredo 

SUMMARY 

Prof.Or. João Lúcio de Azevedo 

- Adviser -

Viral vaccines. the main produmt obtained from 

animal cells. have long been produced with viral 

obtained from large scale cell culture. 

particles 

The industrial production Df the foot-and

mo u t h di ssa S8 CF MO) v acc i n 8 j.nvol vos [';rowt h, in liLJuid suspension. 

Df baby hamstsr kidnsy CBHK) cslls used as the host for viral 

replication.Normally. these cells are cultured in nutrient 

medium CEagle's medium Glasgow modified. MGM) supplemented 

with animal serum and/or other chemically undefinedsupplefílents 

like tryptose phosphate broth CTPB) and lactalbumin 

These supplements stimulate cell growth and thus 

continuous maintenance Df the culture. 

hydrolysate. 

warrant 

The objective Df the present work was to 

develop a practicaL unéxpensive method to rapid and reproducibly 
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evaluate the gro\'vth promoting activity of culture media components 

utilized in the industrial production of vaccines,in laboratory 

sc a 1 e . 

Determination of the doubling time (TO) and 

saturation density lOS} through growth curves is shown to bs an 

efficient and adequate method to evaluate the leveIs of growth 

promoting activity disp1ayad by the different culture media, 

sera and TPBs utilized in BHK-21 ca11s culture, The results 

obtained in monolayer are shown to directly apply to suspension 

cultures both in laboratory and in industrial scale,In,addition 

to allowing the study of growth promoting 

methodology offers concrete perspectives for 

factors, this 

the complete 

elimination of serum as a medium supplement in BHK-21 cultures. 



1. INTRODUÇÃO 

A origem da cultura de c~lula em grande eSCd~ 

la empregada atualmente remonta h~ mais de vinte anos com a 

adaptação da c~lula BHK para crescimento -em suspensao 

(CAPSTICK et aliL 1962 e TELl_ING e ELLSWORHL 1965) .Desde 

então, os principios e processos desta tecnologia têm sido 

desenvolvidos e melhorados culminando com a produção de vaci 

nas virais (humanas e veterinárias) anticorpos monoclonais,i.!:.!. 

terferon, enzimas, hormônios. fi:)toros peptidicos dR croGci-

menta e outros produtos biológicos relevantes (MIZRAHI, 19E16b 

e RATAFIA. 19B7b).As vacinas virais, que representam os pri.!:.!. 

cipais produtos obtidos a partir de c~lulas animais. conti-

nuam sendo produzidas com partículas virais obtidas a partir 

de culturas de células em grande escala (PHILLIPS et alii, 

19B5).A vacina contra febre aftosa, que afeta tanto bovi no ~~ 

como suinos. é considerada o mais importante produto obtido 

por cultura de células animais. com um consumo estimado em 

1,5 bilhão de dOSGS anuais, sendo a América do Sul consumidora de 
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5 milhões de doses/anoeOOEL, 1985 e SPIER, 1982). 

o meio de cultura utilizado para crescimento 

das células contém 50 ou mais componentes, sendo ainda supl~ 

mentado com soro animal e/ou peptonas.A produção dos meios 

de cultura e o controle de qualidade das matérias primas en-

volvidas neste processo representam não só notáveis desa-

fios. mas também altos custos para os processos em grande es-

cala.É de fundamental importância dispor de procedimentos 

práticos e pouco dispendiosos para testar os diversos compo-

nentes do meio. 

o presente trabalho teve como objetivo desen-

volver uma metodologia para avaliar com rapidez e confiabil! 

dade, a atividade promotora de crescimento dos meios de cul-

tura utilizados na fabricação de vacinas.O caldo tripticase! 

na fosfato (CTF) 
~ 

que e um dos suplementos adicionados ao 

meio de cultura para crescimento da célula BHK-21 na produ-

-çao de vacina anti-aftosa. serviu de instrumento para vali-

dar o método. O procedimento deve ser simples, de fácil exe-

cução, baixo custo e capaz de m~metizar as condições indus-

triais, reproduzindo. em pequena escala. os resultados obti-

dos na indústria. 
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2. REVISAD DE LITERATURA 

2.1. Cultura da células 

A cultura de células iniciou-se nas primeiras 

décadas do século XX com a aceitação da idéia de que células 

pertencentes a animais superiores poderiam ser removidas do 

animal e colocadas para crescer e multiplicar "in vitro".Es

ta idéia foi comprovada com os experimentos de HARRISDN 

( 1 9 07) que a c o m p a n h o u a d i f e r e n c i a ç ã o d e c é 1 u I a s d e p e d a ç o s de 

tubo neural de rã, em sistema gota pendente de linfa de rã, 

demonstrando que a função normal continuava 

técnica foi aplicada a outras células de 

in vitro. Esta 

técidos animais 

homeotermos, usando plasma ou soro como meio para crescimento 

(BURROWS, 1910; CARREL e BURRDWS, 1910 e EBELING, 1913). 

Para eliminar as limitações dos métodos até 

então empregados (cultura em gota pendente) foi desenvolvida 

a técnica de cultura em frasco (CARREL, 1923) a qual permite 
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cultivar maior quantidade de células aderidas a uma superfí-

cie adequada, o que facilita a renovação do meio. Pcsterior-

mente, com a intensificação das pesquisas sobre metabolismo 

e crescimento, houve necess~dade de se criar um outro siste-

ma, o "roller flask", que possibilita cultivar grande quantidade 

de células sobre uma superficie adequada (igual a do méto-

do anterior) porem com grande economia de meio de cultura 

uma vez que as ~arrafas são mantidas numa plataforma giratória. 

onde a sUllerfície celular e banhada constantemente. mas 

com pequeno volume de meio (GEY, 1933). 

Um avanço importante foi a descoberta de méto 

dos para obtenção de suspensão de células vi~veis. Trabalhos 

iniciais usavam tripsina para liberar as células vi~veis dos 

seus tecidos parentais (ROUS e JONES, 1916) para transferir 

células entre culturas de plasma (SIMMS e STILLMAN, 1937) e 

para separar epiderme (MEOAWAR. 1941) .Somente com os traba-

lhos de MOSCONA e MOSCONA (1952) foram definidas as técnicas 

de tripsinização de cultura de células, em meio sem 
2+ 

Ca e 

2+ 
Mg , permitindo as suas aplicações no crescimento quantita-

tivo das células (RINALDINI, 1954 e PUCK e MARCUS, 1955) e 

no preparo de monocamadas de células para a multiplicação de 

virus (OULBECCO, 1952 e YOUNGER, 1954).0 estudo quantitativo 

do crescimento de células de mamiferos desenvolvido por PUCK 

e MARCUS (1955) e baseado no crescimento independente de ca-

da célula de uma determinada população até formação de uma 

colônia macroscópica possibilitou não só estudar o crescimen 
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to, a gen~tica. a fisiologia e a bioquímica celulares corno 

tamb~m a ação de drogas. vírus, radiações e outros agentes 

sobre as células. 

++ 
Mais recentemente quelantes de Ca (EDTA,por 

exemplo) passaram a ser usados ao lado de tripsina (ou mesmo 

substituindo-a).A grande vantagem consiste. naturalmente.em 

reduzir os efeitos delet~tios da enzima que atua sobre qual-

quer proteína celular podendo levar a grande perda de viabi~ 

lidade (GRIFFITHS, 1985a). 

Os m~todos desenvolvidos para o cultivo de ce 

lulas animais encontraram sua grande aplicação na produção de 

vacinas virais a partir de células que cresciam aderidas a 

uma superfície (TOLBERT ,e FEDER, 1983).A adaptação das célu-

las BHK (baby hamster kidney) para crescimento em suspensao 

(CAPSTIÇK et alii. 1962) permitiu o escalonamento dascultu-

ras celulares para os atuais sistemas de cultura em tanques 

de 8000 L usados na produção de interferon (PHILLIPS et aliL 

1985). 

A tecnologia de cultura de células de mamífe-

ros em grande escala tem apresentado um r~pido desenvolvime~ 

to nos últimos anos.Para as células que podem crescer em su2 

pensa0 têm sido adaptados os métodos usados nas fermentações 

microbianas (LYNN e ACTON, 1974 e ZWERNER et ali1. 1981).As cé 

lulas que necessitam crescer aderidas a uma superfície tam-

bém podem ser cultivadas em suspens~o. usando-se p a l~ t í c u 1 a s 
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microscópicas (flmicrocarriers") como suportes para adesão das 

c~lulas (VAN WEZEL e VAN der VELDEN-de GRDOT. 1978. SPIER 

1980; TDLBERT e FEDER, 1983),Dutros processos que têm sido 

desenvolvidos baseiam-se em t~cnicas de crescimento celular 

nas paredes de fibras ocas-"hollow fibers" (KNAZEK et alii, 

1972 e KU et alii, 1981) e na microencapsulação de células 

(JARVIS e GRDINA, 1983). 

D desenvolvimento das técnicas de hibridiZação 

de células somáticas (HARRIS e WATKINS. 1965 e OKAOA e 

MURAYAMA, 1965) e a descoberta da possibilidade de manter con 

tinuamente em cultura uma célula que secreta anticorpo (KOHLER 

e MILSTEIN. 1975) permitiram a produção de anticorpos mono-

clonais em grande escala, através da cultura de células 

(BIRCH et alii. 1985 s ~ARKARE st alii. 1985). 

As implicações e consequências do uso das 

t~cnicas de ONA recombinante e hibridoma estão atualmente sob 

intensa investigação. principalmente a produção de muitas 

proteínas complexas de interesse farmacológico como antígenos 

virais, enzimas, hormônios, ativador tissular de plasminog~ 

nio, interferon (ARATHDDN e BIRCH, 1986 J MIZRAHL 1 986a J SPIER, 

1988 e SPIER e HDRAUD, 1985).A complexidade bioqú:I:mica desses 

materiais impede a sua síntese nos sistemas microbianos re

combinantes, que são incapazes de efetuar as glicosilaçôes 

específicas, as corretas ligações disulfeto e a configurã:lção 

tridimensional da molécula.No entanto as células animais. 

além de traduzir e sintetizar corretamente as proteínas cIo 
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nadas. também secretam-nas para o meio de cultura, o que fa-

cilita os processos de purificaç~o e isolamento desses prod~ 

tos (WOOO et alii, 1984 e BERMAN et alii, 1985).Assim, e es-

perado que na pr6xima década a cultura de c~lulas animais 

assumir~ maior import~ncia na produç~o de f6rmacos. 

2.2. Cultura de células e a Virologia 

o impacto da cultura de células na virologia 

foi enorme, levando ao desenvolvimento não só de técnicas a-

nalíticas como também a possibilidade de produzir vírus in 

vitro.O crescimento de vírus em cultura de células foi tenta 

do inicialmente por STEINHAROT et alii (1913) 8 PARKER e NYE 

(1925).Posteriormente. MAITLI\NO e MAITLANO (1928) usaram a 

cultura em frasco para crescimento do virus de Vaccinia.Gran 

de impulso foi dado pelos trabalhos de ENDERS et alii (1949) 

mostrando o crescimento da linhagem Lansing de pOliovírus em 

cultura de células e o emprego do efeito citop6tico apresen-

tado pelas c~lulas como um indicador de crescimento do vírus. 

A utilização da cultura de células para a multiplicação de 

virus prosseguiu com o desenvolvimento do ensaio de placa 

(OULBECCO, 1952 e OULBECCO e FREEMAN. 1959) e do ensaio de 

foco (TEMIN e RUBIN. 1958). 

A produção do poliovírus em cultura de células 

e o sistema de "roller flask",para crescimento de células 
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permitiram o aparecimento de diversos processos para produç~o 

, 
de vacinas a partir de culturas em monocamada como as vaci-

nas c o n t r a a de n o v í r u s ( H I L L E MA N, 1 9 5 B) f e b r e a f tos a ( P A T T Y et 

alii, 1960 e MOWAT e CHAPMAN, 1962), caxumba (BUYNACK e HILLEMAN. 

I~H3G), sarCJrllpo (HILLEMAN et alii, 19GB) e rubeol21(BUYNACK et aliL 196B}. 

2.3. Meios de cultura e fatores peptídicos de crescimento 

No período inicial dos trabalhos com cultura 

de tecidos quando plasma era usado como meio de crescimento 

LEWIS e LEWIS (1912) mantinham os tecidos em soluções sali-

nas.Estes autores verificaram então que a sobrevivência das 

células aumentava pela suplementação da solução salina com 

glicose e amino~cidos.Essas observaç6es sugeriam a import~n-

cia de se trabalhar com meios de composição conhecida.Entre-

tanto a descoberta de que a adição de extrato de embrião au-

mentava o crescimento dos tecidos em plasma (CARREL, 1913 ) 

retardou os estudos para desenvolvimento de meios de compos~ 

ção definida. 

o primeiro meio de cultura definido foi desen 

volvido por WHITE (1946) sendo composto de glicose, sais inor 

gânicos, amino~cidos, vitaminas e hormônios, como insulina 

e tiroxina, levando em consideração também fatores fíSico-qui 

micos como osmolaridade. pH e composição gasosa.Este ,nei o 

per'mitia urna sobrevivência prolongada, mas não a proliferação 
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dos tecidos. Logo depois. foi descrito o meio 199 (MORGAN et 

alii, 1950) mais complexo que o anterior, porém permitindo 

apenas a manutenç~o da c~lula. 

Com o estabelecimento de c~lulas em cultura es 

pecificamente das linhagens L (SANFORD et alii, 1848) e HeLa 

(SCHERER et alii. 1853) tornou-se possível trabalhar com uma 

população celular uniforme e reprodutivel. o que permitiu um 

r6pido aVGnço na formulaç~o dos meios definidoB.A dicada de 

50 foi marcada pelo grande número de estudos visando estabe-

lecer os requisitos nutricionais mínimos para crescimento 

de várias linhagens de c~lulas de mamíferos.Foi demonstrado 

que. além da presença de soro. as células HeLa e L necessita 

vam de 13 aminoácidos (arginina. cistina, fenilalanina. glu-

tamina. histid1na. 1s01eucina, leucina, lisina, metionina,ti 

rosina. treonina, triptofano e valina) B vitaminas (ácido fó 

lico, ácido pantotênico, biotina. inositol, nicotinamida, p! 

ridoxal. tiamina e riboflavinal t' - + + 6 10n5 inorganicos (Na • K , 

+ + + + -
Mg , Ca , Cl e H

2
PO 4) e glicose (EAGLE, 1955a; EAGLE, 

1955b; EAGLE, 1959 e EAGLE et a111. 1957).Esses dados forma-

ram a hase do clássico meio mínimo essencial (MEM) de Eagle, 

usado até hoje. 

Em seguida surgiram inúmeros meios de cultura 

formulados com vários componentes e visando melhorar o cres-

cimento de várias células, mas sem a preocupação de identif! 

car os seus requerimentos específicos (RIZZINO et alii,1979), 

o uso de meios definidos possibilitou a iden-
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tificaç~o de outros requerimentos nutricionais como ~cidos 

graxos (ácido linoleico) poliaminas (putrescina) e elementos 

traço (HAM. 1963; HAM. 1965, HAM e McKEEHAN. 1979 e HIGUCHI. 

1973). 

Entretanto. o soro permanecia como um compone.!!. 

te essencial para o crescimento da maioria das células.O so-

ro e uma mistura complexa. com alguns dos seus componentes 

pouco ou nada caracterizados e outros cujas concentrações v~ 

riam drasticamente entre diferentes partidas.Varios proble-

mas associados ao UBO e ~ natureza complexa e indefinida do 

soro têm sido reconhecidos.D seu ousto é muito elevado, alÉim 

de apresentar uma escassez periódica sazonal e um suprimento 

limitado para produção em grande escala.Uma das grandes obj~ 

ções ao uso do soro no preparo de produtos celulares para 

uso humano é o seu potencial como fonte de contaminaç~o por 

agentes infecciosos r como Vlrus. bactérias e micoplasmas. Ou-

tro problema e sua possivel interferência na purificação de 

determinados produtos, como ê o oaso das imunoglobulinas nos 

produtos imunológicos (GRIFFITHS. 1986a e LAMBERT e BIRCH. 

1985). 

Diversas tentativas foram feitas para elimi -

nar a necessidade de soro no meio de cultura atrav~s da adaE 

tação de linhagens celulares ao meio sem soro (KATSUTA e 

TAKAOKA. 1973) ou da purificação dos seus componentes ativos 

(FISHER et ali1. 1958 e HIGUCHL 1973).Entretanto a complex.! 

dade do soro, as baixas concentrações das substãncias ativas 
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e as alterações apresentadas pelas células selecionadas nao 

favoreceram a aplicação prâtica desses experimentos. 

o desenvolvimento de um método para otimizar 

os meios definidos e eliminar as quantidades de soro. atra-

vés de um cuidadoso ajuste da composição e balanço dos nu

t r i e n t e s (M c K E E H A N e tal i i. 1 9 7 7; H A M e M c K E E H A N. 1 9 7 9 e HAM. 

1982) mostrou-se de grande utilidade e importância para os 

estudos de crescimento de células em meio sem soro. 

o desenvolvimento de linhagens celulares hor-

m~nio-dependentes (ARMELIN, 1975) levou ~ hi06tese de que 

uma das principais funções do soro seria fornecer hormônios 

e fatores de crescimento necessários ao crescimento dascélu-

las (ARMELIN,1973; ARMELIN, 1975; SATO. 1975 e MATHER e SATO. 

197B).Esta hipótese foi inicialmente comprovada pelo cresci

mento da célula GH
3

, de pituitária, em meio sem soro suple

mentado com hormônios, fatoras de crescimento a transf'err'inel 

(HAYASHI e SATO, 1976). 

Além dos hormônios. o soro também fornece: 

a) proteínas de transporte, como transferrina. que facilitam 

a entrada nas células de nutrientes e minerais exigidos por 

estas; b) outras proteínas. tais como albumina e fetuina,que 

podem detoxificar o meio ao se ligarem a metais t6xicos. es

tabilizar substâncias lábeis e atuar como substância tampo

nante (GUILBERT 8 ISCOVE. 1976; ISCOVE e MELCHERS, 1978 e 

FWULANO et alii, 1977); c) fatores proteicos como fibronecti 
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na, necess~rios ~ ades~o e espraiamento das c~lulas na super-

ficie de crescimento (HOLMES, 1967; H~~K et alii, 1977 e YAMADA 

e OLDEN, 1978)i d) nutrientes de baixo peso r(lolecular tais como 

amino~cidos, vitaminas, minerais, ausentes no meio basal ou 

presentes em concentrações sub-ótimas (HOLLEY, 1974 e HOLLEY e 

KIERNAN, 1974); e) inibidores de protease que inativam a triE.. 

sina utilizada para remover as células da superfície ou para 

dissociar os tecidos (HAM e McKEEHAN. 1979) I f) fatores pro-

teicos chamados fatores de crescimento como POGF, IGFs, etc 

( ver m a i s a d i a n te) " 

o conhecimento das funções do soro na cultura 

de células e o desenvolvimento de uma metodologia adequada pa

ra se estudar sua substituição permitiram a formulação de 

meios que mant~m o crescimento de inGmeras linhagens celulares 

na ausência ou em baixa concentração de soro, suplementados 

com hormônios, fatores de crescimento e proteínas de transpo~ 

te (BARNES e SATO, 1980; BoTTENSTEIN et aliL 1979 e BOTTENSTEIN, 

1983).0 primeiro meio sem soro foi descrito para a célula GH3 , 

de pituitária de rato, sendo composto de seis hormônios,trans 

ferrina, selênio e cadmio (HAYASHI et alii, 1978 e HAYASHI e 

SATo, 1976),Em seguida surgiram inúmeros meios definidos sem 

soro, otimizados para a proliferação específica de determina-

das c~lulas, originadas de diferentes tecidos, como HeLa 

(HUTCHINGS e SATo, 1978 e WU e SATo, 1978); M2R (MATHER e 

SATO, 1979); 8104 (BOTTENSTEIN e SATO, 1979 e BOTTENSTEIN e 

SATO, 1980); BHK (MACIAG et alii, 1980), SV40 -Balb/3T3 (ROCKWELL 
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et aliL 1980) J FLOL<J 2000 (WALTHALL e HAM. 1981); WI38(BETTGER 

et aliL 1981); 3T3 (SHIPLEY e HAM, 1983).A principal conclu

s~o destes trabalhos foi que cada tipo de cilula requer uma 

combinação específica dos fatores do soro permitindo descre-

ver os pap~is desses fatores na estimulação 

dessas células. 

do cresc:Lmento 

o cultivo de células em meios hormonalmente de 

finidos tem demonstrado que mGltiplos fatores de crescimento 

controlam a proliferação celular (ARMELIN, 1973;ARMELIN, .1975; 

PLEOGER et a1ii, 1977 8 BARNES e SATO, 19BOJ.Esses fatores 

de crescimento estimulam a sintese de ONA de células em repo~ 

so (GOl e impedem que células em ativo crescimento entrem em 

repouso, mas são insuficientes para estimular a proliferação de 

culturas mantidas na ausincie de fatorei nutricionais adaqua· 

dos (CHERINGTON, 1984) .Além disso, um único fator não i sufi

ciente para induzir máxima síntese de ONA em células bloquea

das em GO por remoça0 de soro do meio de cultura.A necessida

de de uma combinação de fatores foi relatada pela pri~eira 

vez por ARMELIN (1973) ao observar que a combinação de suple-

mentos nutricionais hidrocortisona, insulina e um extrato de 

pituitária (que provavelmente seria FGF-"fibroblast growth 

factor") estimulava a síntese de ONA e a proliferação das ci-

lulas 3T3 mais do que qualquer um dos fatores isoladamente. 

Este trabalho, ao introduzir um ensaio de atividade biológica 

relativamente simples e eficiente, que consiste em medir a es 

timulação de entrada em fase S de células 3T3 em repouso (es 
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tado GoJ, permitiu isolar e purificar FGF e outros fatores de 

crescimento. 

FGF foi encontrado em hipófises bovinas (ARMELIN. 

1973) e cérebro bovino (GOSPODAROWICZ, 1874) .POGF (11 platelfllt~, 

derived growth factor") um p01ipeptideo liberado por plaquetas 

humanas durante a coagulação, tem mostrado ação mitogênica pa-

ra fibrob1astos (ROSS et a1il, 1974: KOHLER e LIPTON, 1974) , 

assim como o fator de crescimento epitelial, EGF - "epidermal 

growth factor" (COHEN, 1962) .Outros polipeptídeos com ativida

de de fator de crescimento para células em cultura foram Iso-

lados: NGF-"nerve growth factor" (LEVI-MONTALCINIe ANGELETTI. 

1968), MSA-"multiplication stimulating activity" (OULf\1< e TEMIN. 

1973), OGF-"ovarian growth factor" (GOSPOOAROWICZ et ali1. 

1974), somatomedinas ou fatores de su1fatação e de timidina 

(VAN WYCK et ali1, 1971 e HALL e UTHNE, 1971), NSILA -"non 

supressible insulin like activity" ou IGF-I e IGF-II - "insulin

like growth factors I e lI" (RINOERKNECHT e HUMBEL, 1976 e 

FROESCH et alii, 1979), TGFs o< eft - "transforming growth 

factor" (SPORN e TODARO, 1980). 

o estudo dos fatores de crescimento proporcionou 

grandes avanços na análise do ciclo celular.A ação de fatores 

como FGF e POGF leva células Balb-3T3 que estão em repouso 

(Gol a se comprometer com um programa de transcrição que cul

mina com a divisão celular.Oe acordo com alguns autores (PLEOGER 

et alii, 1977 e STILES et alii, 1979) uma sequência ordenada 
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de eventos ocorre dependendo da presença de dois tipos de 

controladores representados por PDGF (presente apenas no so

ro) e IGFs (presentes no soro e no plasma).POGF tornaria as 

c~lulas "competentes" para a divis~o celular. que s6 ocorrer~ 

c o mos u p r i me n t o dos c h a m a dos f a t o r e s d e p r o g r e s s ~ o EGF e I GF s. 

POGF e FGF s~o.portanto, considerados fatores de competência e 

EGF e IGF fatores de progressão. para células 3T3 

aliL 1982). 

(LEOF et 

2.4. Cultura de células animais e produção de vacinas vi-

rai s 

Há dois grandes grupos de produtos originados 

de células animais vacinaE virais e proteínas biologicamen-

te ativas.O numero de proteInas purificadas produzidas comer-

cialmente é limitado.Entre estas encontram-se eX e ;3 inter-

feron e anticorpos monoclonais. seguidos pela recente produ

ção do ativador tissular de plasminogênio (CARTWRIGHT.1987). 

A necessidade de vacinas virais conduziu a cul 

tura de células para os processos de grande escala iniciados 

com a produç~o da vacina Salk contra a poliomielite. em 1954. 

As principais vacinas humanas produzidas a partir de células 

animais s~o Salk e Sabin (poliomielite). sarampo. cachumba.ru 

béola. raiva. febre amarela e influenza (GRIFFITHS, 1985b). 
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o numero de vacinas veterinárias é muito maior, 

destacando-se a vacina anti-aftosa, que representa o maior iJI'l:: 

duto obt.ido por cultura de célulfls tlnirnLlit3: 1.5 bilhõo dFJ dnGP,õ', por 

ano. que corresponde a mais de 2 milh58s de litros de meio de 

cultura lCARTWRIGHT. 1987). 

Inicialmente as vacinas para febre aftosa eram 

produzidas a partir de virus cultivado em fragmento de epit~ 

lia lingual de bovino, mantido temporariamente "in vitro" 

(FRENKEL. 1947 e CARTWRIGHT et alii. 19S71 .. Esse método foi 

suplantado pelo uso de c~lulas de rim bovino cultivadas "in 

vitro" (SELLERS, 1955; PATTY et alii. 1960 e PLEDGER, 1961) 8 

posteriormente pelo estabelecimento de linhagens celulares 

ôltamente sensiveis ao vlrus da febre aftosa: célula BHK 

(MOWATT e CHAPMAN. 1982) e célula IB-RS-2 (CASTRO, 1964). 

A célula BHK-21 ("baby hamster kidney") foi 

isolada de culturas de rim de hamster de um d~a de idade cul

tivadas em monocamada no meio basaI de EagIe modificado (con

tendo o dobro da concentração normal de aminoácidos e vitami

nas) adicionado de 10% de soro bovino e 10% de caldo tripti-

caseina fosfato (MACPHERSON e STDKER, 1962) no qual apre-

sentam rápida crescimento associado à formação de uma densa 

camada de células.A partir dessas células foram cultivados 8 

clones; sendo que um deles, designado de BHK-21/13 (ou C13)foi 

bastante estudado tornando-se o estoque padrão distribuido p~ 

lo laboratôrio da Universidade de Glasgow (STOKER e MACPHERSON, 
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1964).As células BHK-21 sao alongadas e crescem com uma orien 

tação paralela, como fibroblastos.Ourante o crescimento loga-

r{t~ico, no meio descrito acima, apresentam um tempo de dobra 

menta médio de doze horas.O crescimento continua mesmo depois 

de atingir a confluência, o que resulta numa densidade de sa-

turação muito elevada, 
6 ~ 2 

aproximadamente 10 celulas por cm de 

superfície (MACPHERSON. 1963 e STOKER e MACPHERSON. 1964). 

Os sistemas de cultura desenvolvidos para as 

células de rim bovino e BHK eram baseados no crescimento de 

células aderidas à superfície de frascos de vidro (monocama-

das) estacionários ou rotativos.Uma mudança marcante foi in-

traduzida pela adaptação dascélulas BHK-21 para crescimer;]to em 

suspensào (CAPSTICK et alii, 1962) .Os experimentos para verif!. 

car as mudanças ocorridas durante esse processo de adaptação 

mostraram uma alteração permanente nas características de cres 

cimento em monocamada, o desenvolvimento de células gigantes 

multinucleadas e um aumento na velocidade de desenvolvimento 

de tumor (CAPSTICK et alii, 1966). 

A utilização da célula BHK-21 na produção co-

mercial de vacina anti-aftosa incentivou a pesquisa para au-

mentar os rendimentos celulares nas culturas em suspensao 

(TELLING e ELSWORTH. 1965 e TELLING, 1969).A cpmplementação 

do meio com hidrolisado de lactoalbumina associada ao aumento 

da concentração de outros componentes permitiu dobra~ os ren-

dimentos até então conseguidos (RAOLETT et alli, 1971). 
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TELLING e RADLETT (1971) demonstraram a depen~ 

dência do crescimento de células animais em relação a diferen 

tes parâmetros químicos e físicos e ao controle do pH da cul

tura por injeção de CO
2 

e ar.Posteriormente determinaram um va

lor ótimo para p02 em 80 mm Hg para as células BHK e observaram 

uma redução na densidade celu lar máxima e na velocidade de cresci-

mento em outros valores de p02 (RAOLETT et alU, 1972). 

Apesar da produção do vírus da febre aftosa em 

monocamada de células BHK n~o sor um procedimento comum nos 

operações industriais, existem três processos que usam este 

sistema de produção.Um deles usa ~roller bottles~ para cres

cimento das células, sendo necessário um numero muito grande 

de garrafas para a produção industrial (SPIER. 1983).os outros 

sistemas são processos unitários. onde o aumento da produtiv~ 

dade decorre do aumento do tamanho do equipamento e nao do 

número de unidades.O primeiro deles foi descrito por SPIER e 

WHITESIDE (1876a 8 1976b) sendo baseado no crescimento das 

células BHK na superficie de esferas de vidro de 3 mm mostran

do o crescimento de quatro linhageBs do vírus da febre aftosa 

nessas células. Posteriormente ~sse processo foi escalonado 

para 100 litros de meio (WHITESIOE e SPIER, 1981). O segundo 

sistema baseia-se no crescimento das células na superfície de 

partículas microscópicas (~microcarriers") com escalonamento 

para 150-170 litros (MEIGNIER, 1979 e MEIGNIER et alii, 1981). 

Os trabalhos de MIZRAHI e AVIHOO (1976) mostra 

ram que hidrolisado de lactoalbumina e caldo triptose 
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fosfato sao as principais fontes de amino~cidos para o cresci-

menta das células BHK.Na tentativa de diminuir o custo do 

meio de cultura procurou-se substituir o soro por peptonas 

c o m b o n s r 8 sul t a dos cJ e c r e s c i JTl e n t o cJ a s c é 1 u 1 a s I::HI K 8 d e v i r u ~) , 

seja vírus da estomatite vesicular (KEAY, 1975) 
,. 

ou Vlrus da 

encefalomiocardite (MIZRAHI, 1977).TOMEI e ISSEL (1975) mos-

traram a produção do vírus da -Febre aftosa em células BHK culti 

vadas em meio sem soro com rendimentos comparáveis aos obtidos 

com células que crescem em meio suplementado com soro. 

2.5 Controle de qualidade em cultura de células 

As células representam a base do processo de 

produção de vacinas 8 outros produtos de interesse.A reprodu-

tibilidade dos parâmetros de crescimento e produtividade celula-

res destaca-se como sendo o ponto mais crítico dentro deste pro-

cesso, o que requer grandes cuidados na manutenção e mani 

pulação, das células.Oe,grande importância também é a clisrnnjhilidade de 

um suprimento constante de células bem caracterizadas e com 

qualidade padronizada 

de nitrovênio líquido (SCHEIRFR, 1987). 

É de fundamental importância levar em conside-

raçao os seguintes fatores a) agua; b) matérias-primas; c) mei.o 

de cultura; d) soro e e) esterilidade. 
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A .§gua utilizada em cultura de células deve sc;r 

altamente purificada empre~ando-se destilador de vidro(água 

!:li ou t 1':L - d 8 ~, til iJ cJ iJ ) ClU ClutI'U~J sistemas equivalentes. 

como osmose-reversa.A 6gua usada na formulaç~o 

cultura deve ser analisada periodicamente para verificar a au 

sência de pirogênio (PUMPER. 1973 e McLIMANS. 1979). 

As substâncias químicas usadas devem ser da me 

lhor qualidade e devem conter um certificado de an~lise para 

cada 10te.Os procedimentos U:,L1dUf, no controle de qu"J1icJade di:.If; 

matérias-primas devem ser altamente padronizados. além de mi

metizar as condiçoes usadas na produção (MORTON e MORGAN. 1973 

e SPIER, 1982). 

As funçoes de um meio para crescimento de c~lu 

las podem ser definidas como manutenção das condições físi-

co-químicas desejadas e fornecimento dos nutrientes para a 

síntese do tJiorna~;:~;i1 colul,]r n (lo pr'(](llll;o:;.!Jufl[;rn rln:;[:o r:Uflí;(~~i 

to. os par~metros b~sicos de controle de qualidade para meios 

de cultura são fatores físico-químicos (pH e osmolaridadel es 

terilidade do meio. capacidade promotora de crescimento 

lar e formação de produtos (LAMBERT e BIRCH. 1985). 

c el u 

Diferentes tipos celulares exigem distintos va 

lares de pH dentro da faixa 6.9 - 7.8 para atingirem um nível 

ótimo de crescimento.No início da cultura o pH deve Gstiir pró

ximo de 7.4; nao devendo cair ahaixo de 7,0 durante o cultivo. 

Normalmente um pH abaixo de 6.8 é inibitdrio para o crescimen 
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to da c~lula (EALGE, 19731.Tradicionalmente o meio de cultura 

de células é tamponado pelo sistema CO
2

-bicarbonato, anáLLogo 

ao do sangue.~ possivel melhorar a capacidade tamponante do 

meio e estabilizar o pH usando um tampão orgânico, corno IlepE:!s 

(10-20 mMl, juntamente com o bicarbonato OL: sumstituindo-o 

(EAGLE, 19711.Além disso, a medida final do pH deve ser efe-

tuada a 37 9 C, apos esterilização, dentro das condições usadas 

na prática. incluindo o equilíbrio com a correta mistura de 

gás (LAMBERT 8 BIRCH, 1955). 

Osmolaridade é a medida da atividade osmótica 

total, que é fornecida pelos íons e moléculas não ionizadas do 

meio. sendo expressa como miliosmoles por volume de solvente. 

Uma condição essencial para ótima nutrição e rnetélbolislno das 

células em cultura é um adequado balanceamento iônico, já que 

o transporte de ~ 10ns e as mudanças nas concentrações iônicas 

dentro e fora das células afetam o transporte de outros nutr! 

entes. como aminoácidos e açucares, que direta ou indiretalfle.!2. 

te irão afetar os sistemas básicos de síntese celular. o esd e 

que a maior parte da atividade osmótica no meio de cultura p~ 

ra células é fornecida pelos íons, -seu controle e importante 

para regular o metabolismo celular, além de manter a tonicida 

de.As medidas de 'osmolaridade são úteis para conferir erros 

no preparo de meios, já que uma determinada formulação deve 

ser reproduzida lote a 10te.A osmolaridade pode ser calculada 

através de tabelas de coeficientes osmóticos, mas para os fins 

do controle de qualidade é preferível medi-la diretamente atra 
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ves de um osmômetro (WAYMOUTH, 19731. 

Entre as entidades biológicas que podem conta-

minar as culturas de c~lulas est~o bact6rias (em particular 

micoplasmas), fungos e vírus.Tudo que entra em contato com 

as c~lulas, tanto quanto os próprios estoques de c~lulas, p~ 

dem servir de fontes de contaminação.Para controlar a conta-

minaç~o ~ importante estar seguro da ausência de organismos 

indesej~veis nos estoques e dispor de procedimentos capazes 

de determinar a prEH,ença de IllícoplO!31l1él 8 vírus, quo ~:,éJo di 

fíceis de controlar porque não podem ser removidos através 

das técnicas de filtração (RATAFIA, 1907a).A contaminação 

por micoplasma pode ser detectada por cultura direta, em caldo 

e ágar apropriados, ou por imunofluorescência (HAYFLICK, 1973 

e McGl\RRITY, 19791 enquanto que a presença de vírus é difícil 

de ser determinada, exigindQ condiç~es muito elaboradas e es 

pecíficas (LAMBERT 8 BIRCH, 1985 8 SCHEII~ER, 1987) .Em geral 

as contaminações por fungos e bactérias são facilmente re

conhecidas por uma inspeção grosseira, mas alguns contamina~ 

tes somente produzem pequenas Iiludanças no rnElío e !~QO COlri[)êl1:~~ 

veis com o crescimento das células na cultura.Os procedimen

tos usados na verificação dessas contalilínaç5es devem ser ad~ 

'quados para detectar todos os contaminantes conhecidos,pode~ 

do ser aplicados ~s culturas de c~lulas e aos meios de cultu 

ra, soro, tripsina ou outros aditivos. Normalmente uma amostra 

de 10 ml do meio a testar é suficiente para inocular, em du-

plicata, os diferentes meios caldo tioglicolato, caldo soja 
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t ri p t ica s e i na. c a 1 do S a b o u r a u d d e x t rosado, a g a r 5 a n g u e e a g a r 

desoxicolato, que devem ser incubados a 30 9 C e 37 9 C 

dias CCOIHELL. '1~)73}. 

por 14 

Ao se estudar crescimento, no sentidd de proli 

feração celular, deve-se levar em conta a complexidade dos i~ 

terações entre as células e seus ambientes físico, nutl"iéiú-

nal e hormonal.Em cultura, as cêlulas crescem segundo o clás

sico modelo de fases lag, crescimento exponencial. estacion~

ria e declinio.A morte das c6lulas pode sor causada pela Bxaus 

tão de nutrientes e/ou fatores de crescimento, acúmulo de 

componentes t6xicos ou em resposta a sinais externos.Para ve-

rificar as condições da cultura ê fundamental acompanhar o 

estado da célula através do exame microscópico direto com co 

rantes apropriados, o que fornece informações a respeito da 

densidade da população celular, viabilidade, índice mit6tico. 

morfologia geral da célula e quantidade de detritos celulares 

presentes (ARATHOON 8 BIRCH. 1986 e PATTERSON. 1979). 

A capacidade promotora de crescimento do meio 

de cultura ou algum dos seus componentes pode ser quantitati

vamente estimada atraves de diversos par§metros de crescimen-

to que medem o numero total de células (tempo de dobramento. 

densidade de saturação e 8fici~ncia do plaqueomento) ou 

massa celular total (peso seco, determinação de proteínas)de 

forma direta ou indireta (GRIFFITHS, 198Gb). 
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Devido g, grande variabilidade na sua qualidade 

o soro deve ser testado quanto a sua capacidade promotora de 

crescimento celu1ar e de formoção de produto, SUD pUT'D7é"l n' ,~Uil 

n~o-interfer~ncia nos processos de purificaç~o. sempre em pa-

raleIo com um lote padrão conhecido.Ao analisar a capacidade 

do soro em promover o crescimento das células, alguns pontos 

devem ser considerados duração oclequdda do teste, incluin 

do ~últiplas passagens; medida quantitativa do crescimento 

(velocidade de crescimento e rendimento celular) e uso de con 

diç~es (células, meio e substrato de crescimento) identicas 

àquelas usadas na pratica (LAMBERT e BIRCH, 19S5; CARTWUGHT 

1987 e RATAFIA, 19S7a). 
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3. MATERIAL E M~TOOOS 

3.1. Célula utilizada 

Neste trabalho utilizou-se a célula BHK-21(C13) 

oriEinária de hamster (MACPHERSON e STOKER, 19G2) . Amostras des-

ttl linhagem celular. originalmente obtidas da Vallée Nord8~,tet 

são mantidas congeladas em reservatório de nitrogênio liquido. 

3.2. Meios de cultura e soluções 

3.2.1. Meios mínimos essenciais 

Os seguintes meios foram utilizados: OME 

(Oulbecco's modified EaEle's medium) e MEM (minimum essencial 

medium) a:Jauir'idoc~ ulllaboratório flow e o MGM (Eagle's rnedium Glasgmv • 

modified) formulado e preparado no laboratêirio.A composição de..§. 

sos meios é apresentada na Tabela 1.Todos os meios foram dis-

-solvidos em agua tratada por osmose reversa ou bi-destilada e 
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esterilizados por filtraç~o no sistema MiIlipore. com membra-

na GS (diâmetro dos poros de 0,22jL ) distribuidos em porçoes 

de 200 ml por frasco estéril e estocados em geladeira (4?C)por 

um período m~ximo de 60 dias. 

Tabela 1 - Composiç~o (mg/l) dos meios < • rrllnlmos essenciais 

Componente OME i1E M MGM 

CaC1
2

(anidro) 200.0D 2DO.DO 

CaC1
2

,2H
2 ° 265.00 

FeCN0 3 }3· 9H 20 0,1 O O, 1 O 

KC 1 400,00 400,00 400,00 

MgS0
4

(anidro) 97,72 97,72 

MgS0
4

,7H
2

O 200,00 

NaCl 6400,00 6800,00 6400,00 

NaHC0
3 

1200,00 1200,00 7750,00 

NaH
2

PO .H...,O 
4 L. 

124,00 140,00 124.00 

Glicose 4500,00 4500,00 4500,00 

Piruvato de sódio 110.00 

Vermelho de fenoI 15, O O 10, O O 15,00 

Ampicilina 25.00 25,00 25,OD 

Estreptomicina 100,00 100,00 100,00 

Fungison 2,50 2, 5 O 2, 5 O 

L-Arginina.HCl 84,00 126,00 42,00 

L-Cistina 24,00 

L-Cistina,2HCl 62.57 31 .29 



L-Fenilalanina 

Glicina 

L-Glutamina 

L- Histidina.HCl.H
2

0 

L-Isoleucina 

L-Leucina 

L-Lisina.HCl 

L-Metionina 

L-Serina 

L-Tirosina 

L-Tirosina(Sal disSddicol 

L-Treonina 

L-Triptofano 

L-Valina 

Ácido fólico 

Cloreto de colina 

Inositol 

Nicotinamida 

Pantotenato de c~lcio 

Piridoxal.HCl 

Riboflavina 

Tiamina.HCl 

66, O O 

30,00 

5B4,00 

42,00 

105,00 

105,00 

146,00 

30,00 

42,00 

104,20 

95, O O 

16,00 

94,00 

4, O O 

4,00 

7,20 

4, O O 

4,00 

4,00 

0,40 

4,00 

Fonte Manual Gibco (1974) 

32,00 

292,00 

42,00 

52,50 

52,40 

72,50 

15,00 

52,10 

48.00 

10,00 

46,00 

1 , O O 

1 , O O 

2,00 

1 , O O 

1 , O O 

1 , 00 

0,10 

1,00 

33,00 

292,00 

21 ,00 

52,40 

52,40 

73,10 

15,00 

36,20 

47,60 

B,OO 

46,80 

2,00 

2,00 

3,60 

2,00 

2,00 

2,00 

0,20 

2, 00 

.27. 
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3.2.2. Soros 

Dois tipos do soros foram usados soro fetal 

bovino (SFB) e soro bovino (SB).Estoques destes soros eram 

mantidos congelados L-20"C) em aliquotas de 20 ml. 

3.2.3. Caldo tripticaseina fosfato (CTF) 

Triptose 

Glico~:;e 

. . . . . . . . .. .. ~ . . ~ ... " • 't li .. .. , .... 20,0 g 

2,(j ~ 

5,0 g 

2,5 g 

Cloreto de sódio 

Fosfato bibásico de sódio 

Água bi-destilada .. " .... 

pH 7,3 + 0,2 

1.000 ml 

o CTF foi esterilizado por filtraçao em filtro 

Millipore, com membrana GS (0,22 r ) distribuido em porçoes de 

200 ml por frasco estéril e mantido em geladeira (4"C). 

As amostras de CTF que foram utilizadas encon

tram-se relacionadas na Tabela 2.os diferentes lotes de CTF-

Biobrás foram propositalmente formulados com mat~rias-primas 

de qualidade variável e testados na ind~stria. 
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Tabela 2 - Relacão das amostras de caldo de tripticaseina fosfato(CTF) 

CTF Procedência 

F 01 BIOBRAS R 

F209 BIOBRÁS A 

PP70 BIOBRAs R 

Difco DIFCO A 

Merck MERCK A 

R reprovada A aprovada 

3.2.4. Solução de hidrolisado de lactoalbumina 

Hidrolisado de lactoalbumina ••••.... 25,00 g 

Agua bidestilada .................. 1000,00 ml 

A solução era esterilizada por filtração em 

f i 1 t r o Mil 1 i P o r e, c o m me m b r a n a G S L O , 2 2 }Á ) d i s t r i b u i da em 

porçoes de 200 ml por frasco estéril e mantida em geladeira 



3.2.5. Solução de tripsina 

NaCI 

KCI 

Na
2

HPO 4 (anidro) ............•....... 

KH
2

PO 4 •••.••.•••.•.••••••••••••••••• 

Na
4

EOTA .................••.......... 

Vermelho fenol (sol.alcalina 1%) •••••• 

Tripsina (1: 250) 

Água bidestilada 

.30. 

U,20 g 

D,20 g 

1 ,14 g 

D, 2 O g 

0,29 g 

1 ,5 ml 

1,00 g 

1000,Oml 

Após D dissolu(,;;}o doe; ~;Q1s, iJ f:',(JIuçiJo pOrJflLJ[lU-

cia em agitação, em baixa rotação, por 1 hora, sendo esterili 

zada por filtração em sistema Millipore (membrana GS 0,22)J. ) 

e estocada congelada (-20 9 C) em alíquotas de 20 ml. 

3.2.6. Solução salina fosfato pH 7,2 (PBS) 

NaCl 

KCl 

. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. 

Na
2

HP0
4 

(anidro) •..•................ 

KH
2

PO 4 ••••••••.••.••••••.••••••••••• 

MgC1
2

·6H
Z

O •..... 

CaC1
2 

(anidro) 

Água bidestilada 

5,00 g 

0,20 g 

0,14 g 

0,20 g 

0,10 g 

0,10 g 

1000, O ml 

° Na
2

HP0
4 

era dissolvido separadamente, em 100 

-200 ml de água bidestilada e os outros sais dissolvidos em 

conjunto no volume restante de água sendo acrescentados à so-

lução de Na2HP04.Apôs agitação, a solução era esterilizada por 
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filtração em sistema Millipore (membrana GS O,22}A.) e dis-

tribuida em porções de 200 ml por frasco estaril e estocada em 

geladeira (4 9 Cl. 

~ 2+ 2+ 
3.2.7. Soluça0 salina fosfato sem Ca ~ Mg ! pH 7/i. (P~S!\l 

NaCl 

KCl 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• fi •• 

Na 2 HPO 4 (a nidro) ..•..•....••......• 

KH
2

P0
4 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Água bidestilada ................. .. 

0,20 g 

0,20 g 

1 ,14 g 

0,20 g 

1000, O ml 

A solução era preparada segundo o fúem 3.2.6, 

sendo que todos os sais eram dissolvidos ao mesmo tempo. 

3.2.8. Solução de azul de tripan 

KCl 

KH
2

P0
4 

••••.•..••••...•...••.• , .• , .•• 

Na
2

HP0
4 

.. , .••. I' .................... . 

Azul de tripan •. •••••••••••••• f!: ••••• 

Água bidestilada • • • • • • • • • • • • •• t •• , •• 

0,25 g 

0,25 g 

1 .44 g 

5,00 g 

1000,0 ml 

A solução era esterilizada por filtração no sis 

terna Millipore (membrana GS O,22.fl )e estor::ada em geladeirá a 



3.2.9. Soluça0 de vermelho fenDI a 1% 

Vermelho fenol 

NaOH '} N ••••• 

Água bidestilada qsp 

,32. 

1 , fl g 

J, U 111 1 

100,0 ml 

A solução era estocada em geladeira (4 9 C). 

3.2.10. Solução de cristol v:í.oleta 

Cristal violeta 

Meta no I ...•... 

Agua bidestilada 

,. ...... . 5,0 g 

700,0 ml 

300,0 ml 

A solução era preparada dissolvendo-se o cris

tal violeta no metanol, acrescentando-se a agua bidestilada e 

deixando em agitação durante 1-2 horas, sendo 

temperatura ambiente. 

estocada 

3.3. ~reparação de suspensao homog~nea de c~lulas 

em 

Culturas de células BHK-21 crescendo em substr.ÉI

to s6lido (monocamadas) eram tripsinizadas para remover as c~ 

lulas da superfície.Para tanto, o meio de cultura era aspira

do com pipeta Pasteur (ligada a bomba de v~cuo) e a camada de 

celulas lavada com PBSA, tomando-se o cuidado de não despre-
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Z 
gar as células mitõticas.Para garrafas de 25cm a tripsiniza-

çao era feita com 0,5 ml de solução de tripsina.Quando as ce-

lulas começavam a despregar. era adicionado 1,0 ml de PBSA. 

As células eram sepôradas pipetando-se com pipeta Pasteur de 

ponta fina, para cima e para baixo e, rapidamente, adicionav~ 

-se 0,5 ml de meio contendo soro (OME + 10% SFB) pipetando-se 

para cima e para baixo para formar uma suspensão homogênea de 

células (sem grumos).Quando necessSrio. a suepensio era dilui _. 
da, acrescentando-se mais P8SA. 

3.4. Manutenção e congelamento de estoques 

3.4.1. Preparo de estoques celulares 

Novas culturas eram preparadas adiâionando-se 

2 
uma amostra da suspensão de celulas a uma garrafa de 250m con-

tendo 4 ml de meio fresco (OME + 10% SF8) pipetando -se para 

cima e para baixo, para homogeneizar a suspensão.Após injeção 

da mistura de 5% CO
2 

+ 95% ar comprimido, as garrafas eram ve 

dadas e incubadas a 37 9 C durante 9r12 dias.O meio era trocado 

a cada 3 dias. 

3.4.2. Congelamento de cêlulas 

A suspensão de celulas recªm~preparada era 
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centrifugada a 2000 g por aproximadamente 3 minutos para 

eliminar tripsina.Após remoça0 do sobrenadante. as células 

eram ressuspensas em meio DME contendo 10% DMSD (dimetil sul-

fóxido) previamente esterilizado em filtro Seitz e 10% SFB 

- 6 ~ / ~ para uma concentraçao de 1 a 2 10 celulas ml.Apos distribui-

ç~o de 1 ml desta supens~o por ampola, as amostras eram in-

cubadas por 30 minutos a 4 9 C e depois transferidas para tan-

que de nitrogênio liquido. 

3.4.3 Descongelamento de células 

Uma ampola era retirada do nitrogênio liquido e 

colocada em banho maria a 37 9 C. Logo apos o descongela-

menta. o conteúdo da ampola era transferido para gar-

rafas de 2 
25cm contendo 4 ml de DME + 10% SFB (previamente 

injetadas com a mistura de 5% CO
2 

e 95% ar comprimido e incu

badas a 37 9 C) e incubadas a 37 9 C durante 3-5 horas até as ce-

lulas aderirem à garrafa.D meio era então trocado para elimi-

nar o DMSO e as garrafas novamente incubadas a 37?C. apos 

injeção da mistura de CD
2 

+ ar comprimido. 
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3.5. Crescimento celular em monocamada 

3.5.1. Determinação de TO e Os através de curvas de 

crescimento 

A partir de uma suspensao homogênea de células 

feita em meio MEM + 5% 5B, conforme descrito no Hem 3.3, 5X10
4 

c~lulas eram distribuidas por placa de Petri de pl~stico. de~ 

cartavel, de 3,5 cm de diãmetro, num volume de 2 ml por placa. 

As placas eram incubadas a 37 9 C. em câmara úmida (caixas de 

plástico contendo, no fundo, uma camada de espuma embebida em 

água, devidamente seladas com vaselina) após injeção da mist~ 

ra de 5% CO
2 

e 95% ar comprimido.Após 24 horas de incubação 2 

placas eram coletadas pora contagem de células, conforme des-

crito no ítem 3.5.2.0 restante das placas tinha o meio removi 

do, a camada de células lavada com PBS e os diferentes meios 

a serem testados eram adicionados, sendo 82% meio mínimo essen 

cial COME, MEM ou MGM) + 8% soro (SB ou 5FB) + 10% CTF. Estas 

placas eram reincubadas e, durante um período de 8 dias, a ca 

da 24 horas. 1-2 placas eram coletadas para observação ao mi-

croscópio e contagem das células.O meio era trocado a cada 3 

dias.Após determinação do número de células/placa para cada 

p o n to, t r a ç a v a - s e o g r á f i c o d o n Ú m e r o d e c ê I u 1 as/ pIa c a em f u n 

ção do tempo rhoras) para determinar To ~tempo de dobramento 

da população. unidade em horas) e Os (densidade máxima ou de 

saturação que a célula atinge, representada por 
~ 

numero de 

~ 2 
c~lulas/cm 1.Os desvios entre as duplicatas estão indicados 
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nos gráficos e nao ultrapassaram 10%. 

3.5.2. Coleta de c~lulas para contagem da curva de 

crescimento 

o meio das placas era removido e a camada de 

cªlulas lavada rapidamente com 2.0 ml de PBSA e tripsinizada 

com O,Lj rn1 do n()lu~:i~lC) du I:I':fP!dllil (! 11,/1 1111 du l'll~;I\.l\p(J!\ r'UlllU 

çao das c~lulas da superfície e dissociaç~o das mesmas com au 

xílio da pipeta fJasteur. a suspensão homogênea de celulas(O.9 m]) 

afé transferida para um tubo de ensaio, fixada com 0.1 ml de 

formaldeido 40% e contada em càmara de Neubauer. 

3.5.3. Determinação da eficiencia deplaqueamento (E.P.) 

Uma diluição seriada era feita a partir de uma 

suspensao homogênea de células em meio MEM + 5% SB. como des

crito no ítem 3.3.Conforme descrito no ítem 3.5.1. 1 x 10
3 

ce 

lulas eram distribuidas por placa de Petri.Após 24 horas de 

incubação o meio de todas as placas era removido e a camada 

de células lavada com PBS antes de adicionar os diferentes 

meios a serem testados (82% meio mínimo essencial + 8% soro + 10% CTF). 

As placas eram novamente incubadas e o meio renovado periodicamente a 

cada 3 dias até o aparecimento de colônias macroscópica,; 
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(+ 7 dias).Após este período, o meio das placas era removido 

e as células fixadas com 10% formaldeido em PBS por 5-10 minu 

tos.Depois da remoção do formaldeido, as cêlulas eram cora-

das utilizando cristal violeta 0,5%.Colônias com mais de 50 

células eram contadas (a olho nú) e a eficiência de plaque~ 

mento (EP) determinada segundo a fórmula 

EP(%) = 
numero de colônias 

x 100 
numero de células plaqueadas 

Todas as determinações foram feitas em duplicata, sendo os 

desvios menores do que 10%. 

3.6. Crescimento celular em suspensao 

3.6.1. Crescimento em frasco ~spinner~ 

Uma suspensao homogênea de células era prepa~ 

rada de acordo com o ítem 3.3 de Material e Métodos. 7,5 x 10
6 

células, em pequeno volume (1 a 2 ml) de meio MGM + 8% S8, 

eram inoculadas em um frasco tipo "spinner~ contendo 15 ml do 

meio a ser testado (MGM + 8% S8 + 10% CTF) de modo a obter, 

inicialmente, 5 _ / 5 x 10 celulas ml.Ds frascos "spinner" eram 

então injetados com 5% CO
2 

+ 95% ar comprimido e incubados 

em estufa a 37 9 C, com agitação constante de aproximadamente 

250 rpm (sobre um agitador magnético rotativoJ.A oada 24 ha~ 

ras, durante 10 dias, coletavam-se amostras (1ml) da cultura. 
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as quais eram diluidas com 1 ml de solução de azul de trípan 

e contadas em cãmara de Neubauer para determinar o numero de 

c~lulas vi~veis Iml [as cªlulas vi~veis excluem o corante e 

permanecem trasnparentes, ao contrario das c~lulas mortas que 

tornam-se azuisl,A cultura era então diluida para a densidade 

inicial (5 x 10
5 

cªlulas/mll atrav~s da retirada de volume a

dequado de suspensão e adição de igual volume de me~o fresco, 

e novamente incubada. 

3.6.2. Crescimento em escala industrial 

Conforme descrito em 3.6.1 .. mas utilizando-se 

frascos com capacidade para lOODml e contendo 400 ml de meio 

sobre uma mesa com agitação magn~tica rotativa de 250 rpm, 

dentro de uma sala-estufa a 37 9 C.Nesse sistema o ajuste do pH 

era feito, se necessário, pela injeção de CO
2 

(para abaixar o 

pH) ou de ar comprimido. 
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4. RESULTADOS E DISCUssAD 

4.1. Análise do crescimento de células BHK-21 em monocama

da 

Diversos tipos de meios de cultura têm sid o 

utilizados para a cultura de cÉHulas "in vitro"(HAM e McKEEHAN, 

1979}.Independente do tipo de meio, entretanto, a suplementa

ção com soro (geralmente bovino) ~ considerada essencial.Para 

ceterminadas aplicaçôes tém sido utilizados outros suplementos 

além do soro, como os complexos proteicos indefinidos de pep~ 

tonas, hidrolisado de lactoalbumina ou caldo tript:Lcaseina 

fosfato (SPIER. 1980 e TELLING e RADLET. 1971).Os ensaios de 

eficiência de plaqueamento e determinação de TO e Os através 

de curvas de crescimento são procedimentos de pequena escala 

que podem ser usados para estimar quantitativamente a capaci-

dade promotora de crescimento de meios de cultura ou algum 

dos seus componentes (GRIFFITHS, 1986b).Para determinar as con 

dições ideais para testar meios de cultura e suplementos usados 
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na produção industrial de vacinas, células BHK-21 foram subme 

tidas a crescimento em diversos meios de cultura suplementa-

dos com diferentes tipos de soro e diferentes amostras de 

CTF.Inicialmente procurOU-S8 vorificar a ofic6cia do 8n~'\i]i(] 

de eficiência de plaqueamento na avaliação do potencial mito 

gênico de alguns meios de cultura e suplementos. 

4.1.1. Eficiência de Plaqueamento 

Para determinar as condições ideais de cultu-

ra, células BHK-21 foram submetidas a ensaios de eficiênéia 

de plaqueamento em meios DME, MEM e MGM suplementados com 

caldo tripticaseina fosfato (CTF) e/ou soro bovino (SB) ou 

soro fetal bovino (SFB1.Os resultados desses experimentos en 

contram-se nas tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3 - Efeito do tipo de meio de cultura e soro na efi~ 

ciência df3 plaquoF1rT'cmto (E .P) do células BHK -21 cultiva 

das em meio mínimo + 8% soro + 10% CTF. 

Meio de 
Soro CTF E.P 

cultura ( % ) 

Difco 22,6 

SB 1 , 3 

DME 

Difco 36,6 

SF B 3,8 

DiFco 6,8 

SB 0,4 

MEM 

Difco 32,2 

SFB 3,0 

Difco 1 , 4 

SB 0,2 

MGM 

Difco 15,3 

SFB 1 , 7 
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Os dados da Tabela 3 mostram como o meio de 

cultura e o soro afetam o crescimento de células 8HK-21.A ati 

vidade promotora de crescimento do SF8 é 
~ 

muito superior a do 

S8, sendo este efeito mais acentuado no meio MGM.o meio oME 

proporciona melhores condiçoes para o crescimento e desenvo~ 

v i m e h t o d e c o I ô n i é) S d o q U E:1 o 1"1 EM, E:1 n q u iJ r ll: o q u 8 o C l' U (J c i fll U J 1 t o 

no meio MGM é bem inferior aos outros.Quando se compara oME 

e MEM suplementados com SF8, nenhuma diferença significativa 

é encontrada, mas quando a suplementaç50 é feita com S8,exi2 

te uma grande diferença, ou seja, a capacidade promotora de 

crescimento do MEM + S8 é muito mais baixa.A suplementação 

com CTF é essencial uma vez que na aus~ncia de CTF observa-

-se dr~stica redução na efici~ncia de plaqueamento (de mais 

de 90%, independente do meio de cultura utilizado) .Corno pode 

ser visto, os meios MGM e MEM suplementados apenas com S8 

conduzem a uma efici~ncia de plaqueamento baixIssima. menor 

que 1%. 
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Tabela 4 - Efeito de diferentes tipos de CTF na eficiência de 

plaqueamento (E.P) de células BHK-21 cultivadas 

mínimo + B% soro + 10% CTF. 

Meio de 
Soro CTF 

cultura 

F209 

S6 Difco 

DME 
F209 

SF6 Difco 

F209 

S6 Difco 

MEM 
F209 

SF6 Difco 

F209 

S6 Difco 

MGM 

F209 

SFB Difco 

E.P 
(% ) 

6> 9 

22,6 

1 , 3 

6,7 

36,6 

3,B 

3,6 

6,8 

0,4 

3,8 

32,2 

3. O 

2,6 

1 .4 

0,2 

2,6 

15,3 

1 ,7 

em meio 
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Ao analisar diferentes amostras de CTr (F209 e 

Difco) cujos resultados estão na Tabela 4 nota-se uma diferen 

ça nas respostas aos diferentes CTFs.Tanto CTF-Difco 

F209 proporcionam melhor crescimento para c&lulas BHK no 

seguido do MEM e MGM.Entretanto, ao usar CTF-F209, os 

quanto 

DME. 

soros 

bovino e fetal bovino apresentam o mesmo efeito na prolifera-

ção das células. ao contrário do CTF-Difco.Em todas as 

ções os resultados de eficiência de plaqueamento 

Difco foram bem superiores. 

De um ensaio para outro foi 

para 

notada 

condi 

CTF-

uma 

enorme variabilidade nos resultados de eficiência de plaqueame~ 

to para o mesmo CTF.A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos 

em diferentes ensaios, quando células BHK-21 foram cultivadas 

em meio suplementado com diferentes amostras de CTF, sendo uma 

delas de qualidade comprovada (CTF-Difco) e outra reprovada 

(CTF-F01). 
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Tabela 5 - Resultados de eficiência de plaqueamento (E.P)para ce

lulas BHK-21 em diferentes ensaios . Células cul

tivadas em meio MEM + 8% S8 + 10% CTF (Difco ou 

F 01 ) . 

Ensaio 

A 

B 

C 

O 

E 

F 

G 

H 

x 

s 

CTF - Difco 

4, 9 

36 J 7 

9,8 

42,8 

3,7 

25, Ô 

1 1 , 7 

7 , 5 

17 ,86 

1 5,21 

E.P.(%) 

CTF-F01 Difco/F01 

0,4 12,3 

5,2 7 I 1 

3,0 3,3 

0,9 47,6 

1 ,4 2,6 

8,6 3,0 

0,2 58,5 

O, O 

2,46 

3,03 

Nota-se que o CTF-Difco esteve sempre melhor 

que CTF-F01, sendo que este Último chegou a apresentar resul 

tados nulos ou quase nulos.Pode-se verificar porém que os va 

lar e s d e e f i c i ê n c i a d e pIa que a me n t o p a r a um me s m o C T F sã o mu i -

to variáveis de um ensaio para outro.Além disso, a razao en

tre CTF-Difco e CTF-Fo1 também foi muito variável. 
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A densidade celular inicial no plaqueamento e 

o estado fisiol6gico da cultura original a partir da qual 

preparada a suspensfio de plaqueamento s~o as principais res-

pons~veis por essa variabilidade.~ muito importante que a 

cultura original esteja em condições otimas fase exponen-

cial. meio não exaurido e pH n~o muito ~cido nem muito alca-

lino. para garantir melhor viabilidade das células.A suspen-

são de células deve ser homogênea, com um numero reduzido de 

células para permitir que cada célula fique totalmente iso-

lada da outra impedindo a ocorrência de "cross-feeding" (urna 

célula complementando as carências das outras) e "condiciona 

mento do meio" (acúmulo de substâncias secretadas pelas cél~ 

las propiciando o crescimento das mesmas) (ARMELIN. 1986). 

Apesar da medida da eficiência de plaqueamen-

to ser o melhor e mais rigoroso indicador de viabilidade ce-

lular. a grande variabilidade de resultados inviabilizou a 

sua utilização na avaliação da atividade estimulatória do 

crescimento celular de CTF ou outros suplementos.Daí passar-

-se a utilizar curvas de crescimento para avaliar a ativida-

de mitogênica dos diversos componentes do meio na prom0ção do 

crescimento de células BHK-21. 

4.1.2. Curvas de crescimento 

Células BHK-21 foram suhrnotidas a ensaios de 
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determinação de TO e Os através de curvas de crescimento p~ 

ra verificar a importància do meio basal, do soro e de supl~ 

mentos na sua p!'oliferação. 

As Figuras 1 e 2 e a Tabela 6 mostram a ativi 

dade estimulat6ria de CTF sobre o crescimento de células 

8HK-21 em diferentes meios: DME, MEM e MGM. 

Na Figura 1 pode-se verificar que o meio MEM 

suplementado apenas com soro bovino não permite o crescimen

to de células 8HK-21, sendo necessário 3uplementá-Io com CTF. 

A adição de CTF leva a uma redução dó TO para aproximadame~ 

te a metade (de 65 para 36 horas) e a um aumento dram~t1co na 

Os' conforme mostram os dados da Tabela 6.Ao contrário,o meio 

OME suplementado somente com S8 favorece um crescimento ra

zoável das células, sendo melhorado pela suplementação com 

CTF.Não ocorre muita diferença nos valores de TO e Os (Tabe-

la 6).Esses resultados indicam que a) o meio OME é melhor 

do que MEM; b) o CTF é um suplemento importante para a prol~ 

feraçào de celulas 8HK sendo absolutamente essencial 

as células são mantidas em MEM + S8. 

quando 
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DMEtSB 

ID~ 

~MEMtSB 

I Ô r---t--->------t-----4---+----+ ___ + ___ + __ ----' 

o 24 48 72 96 120 144 168 192 
TEMPO (HORAS) 

Figura 1 - Atividade estimulat6ria de CTF sobre crescimento 

de c~lulas BHK-21 em meios DME e MEM suplementa-

dos com SB.Q--OMEM + B% SB;À--ÂMEM + 8% SB + 10% 

CTF-Di-Fco;~DME+ 8% SB; f)--() DME + 8% SB + 10% CTF-

Dirco. 
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Tabela 6 - Valores de TO e Os para celulas BHK-21 crescendo 

Meio de 

cu 1 tura 

OME 

MEM 

MGM 

em meio mfnimo + 8% S8 + 10% CTF. 

CTF 

Oifco 

Oifco 

Difco 

TO 

(horas) 

30 

24 

66 

36 

1 5 

O 
S 2 5 

(cslulas/cm x10 ) 

2.2 

5.2 

0.09 

3. 1 

0.05 

2.2 
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Figura 2 - Atividade estimulatória de CTF sobre o crescimento 

de células BHK-21 em meios MEM e MGM suplementados 

com SB. x----:x MGM + 8% SB ; •• MGM + e% SB + 1J% CTF-

-Difco; 0--0 MEM + 8% SB; A Â. MEM + 8% SB 

+ 10% CTF--lJifco. 
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Pelos resultados da Figura 2 e da Tabela 6 no 

ta-se que os meios MEM e MGM são semelhantes, sô promovendo 

o crescimento quando suplementados com soro e CTF.Na ausen-

cia de CTF as densidades máximas de crescimento atingidas fo 

i bi 5 ~ 1 2 ram mu to a xas, inferiores a 0,1 x 10 celulas cm e os va 

lares de TO muito elevados (66 horas para MEM) ou até nulos 

(em MGM não houve dobramento da população dentro de um perí~ 

do de 190 horasl.A adição de CTF proporciona uma redução do 

TO(36 e 15 horas para MEM e MGM, respectivamente) e uma ele-

vaçao na Os para 3,1 
5 ~ 2 

e 2,2 x 10 celulasl cm • respectivame~ 

te. 

As Figuras 3, 4 e 5 e a Tabela 7 mostram o 

efeito dos soros bovino e fetal bovino e suas interações com 

os meios de cultura na promoção do crescimento de oélulas 

BHK-21. 
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Figura 3 - Efeito de soros bovino e fetal bovino sobre acres 

cimento de c~lulas BHK-21 mantidas em meio DME 

suplementado com CTF-Difco. ~ DME + 8% SF8; 

iiJ---IJ DME + B% SF8 + 10% CTF-Difco; /ls----6 OME + 8?; 

S8;(}---() DME + 8% S8 + 10% CTF-Difco. 
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Para a proliferação de cêlulas BHK-21, o SFB 

-
e superior em relação ao SB ea combinação OME + SFB praticamente 

dispensa a adição de CTF, de acordo com a Figura 3.A respos-

ta à adição de CTF ê mais acentuada quando se usa SB, com au 

5 5 ~ / ment(o da Os de 2,2 x 10 no DME + SB para 5,2 x 10 celulas 

cm
2 

no OME + SB + CTF (Tabela 7). 

Tabela 7 - Valores de TO e Os para células BHK-21 crescendo 

em meio mínino + 8% soro + 10% CTF-Oifco. 

1'1eio de 

cultura 

DME 

MEM 

MGM 

Soro 

S8 

SFB 

S8 

SFB 

SB 

SFB 

CTF 

Oifco 

Oifco 

Oifco 

Oifco 

Oifco 

Oifco 

TO 

(horas) 

30 

24 

46 

30 

66 

36 

28 

26 

1 5 

36 

40 

Os 
~ 2 5 

(celulas/cm x10 ) 

2,2 

5,2 

4,4 

6,4 

0,09 

3,1 

1 , O 

5 .1 

0.05 

2.2 

1 , O 

4,6 
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Os dados da Tabela 7 mostram que ocorre uma 

redução no TO com a adição de CTF.Entretanto, era de se esp~ 

rar que a associação oME e SFB resultasse em valores úe 

menores do que a combinacão oME + SB, o que não aconteceu. 

6 
10 

ex 
<..> 
ex 
.J 
a. 
..... 
VI 
ex 
.J 
::> 
.J 

·W 
<..> 

5 
10 

4 

MEM+SFB+CTF 
MEM+SB+CTF 

MEM+SFB 

MEM+SB 

10 1--_-+_ . __ • ____ J. ___ ,_.~ ____ _+ .-.-----.-t---"----+----.... _______ _ 

O 24 48 72 96 120 144 168 192 
TEMPO (HORAS) 

TO 

Figura 4 - Efeito de soros bovino e fetal bovino sobre o crescimento de 

células BHK-21 mantidas em meio MEM suplementado com CTF-oifco. 

'\J---SJ MEM + 8% SFB; ~ MEM + 8% SFB + 10% CTF -Oi fco; 0--0 flEM 

+ 8% SB;Â-ÂMEM + B%Sr:l + 10?~ CTF-oifco. 
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Figura 5 - Efeito de soros bovino e fetal bovino sobre o cresci 

menta de celulas BHK~21 mantidas em meio MGM suple

mentado com CTF-Oifco. ~ ~MGM + 8% SF8J. li MGM 

+ 8% SFB + 10% CTF-OifcOI ~ MGM + ai; S61. '.M[1M 

+ 8% S8 + 10% CTF-Oifco. 
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Analisando as Figuras 4 e 5 percebe-se que os 

meios MEM e MGM atuam de maneira similar na proliferação de 

células BHK-21.Suplementaçâo tanto de MEM como de MGM apenas 

com SFB permite o crescimento de células BHK. mas a suplemeQ 

tação com SB apenas nao é eficaz. 

A adição de CTF propicia um grande efeito es-

timulatório do desenvolvimento celular. principalmente nas 

combinações de MEM ou MGM com SB.Os valores de TO são infe -

riores no meio MEM. principalmente quando combinado com SFB. 

Grande redução de TO e aumento de Os ocorrem quando CTF 

adicionado aos meios suplementados com SB (ver Tabela 7). 

# 

e 
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Figura 6 - Efeito da suplementação do meio DME com diferentes 

soros e CTFs na promoção de crescimento de células 

BHK-21.0--0DME + 8% SFB;<!r-<l> DME+ 8% SF B + 10% 

CTF-F209; iiJ--liJ DME + 8% SFB + 10% CTF-Difco;~ 

DME + 8% SB;~ ~ DME + 8% S8 + 10% CTF-F2091~ 

DME + 8% SB + 10% CTF-Oifco. 
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Tabela 8 - Valores de TO e Os para células BHK-21 crescendo 

em meio mínimo + 8% soro + 10% CTF. 

Meio de Soro CTF TO Os 

cultura (horas) (células/cm
2

X 1 0
5

) 

30 2,2 

SB Oifco 24 5,2 

F -209 34 5, 2 

OME 

46 4 ,4 

SFB Oifco 30 6,4 

F-20B 24 6,4 

66 O, 09 

SB Oifco 36 3 , 1 

F-209 24 5,4 

MEM 

28 1 , O 

SFB Oifco 26 5 , 1 

F-209 18 6 , 4 

04 [), [) 5 

SB Oifco 15 2,2 

F-20B 16 4 , 6 

MGM 

36 1 .' [) 

SFB Oifco 40 4 , 6 

F-209 16 4 , 6 
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A suplementação do meio OME com SB ou SFB e 

diferentes amostras de CTF promove o crescimento de células 

BHK-21 de maneira semelhante. conforme mostra a Figura 6. Os 

valores obtidos de Os foram semelhantes e os de To menores 

para CTF-Oifco na combinação OME + SB e para CTF-F209 na OME 

+ SFB. segundo os dados da Tabela 8. 

É importante ressaltar que a formulação utili 

zada na indústria de produção de vacinas. por exemplo. é mui 

to semelhante ao MEM [ou MGM) sendo OME economicamente invi~ 

velo 

Ao analisar as Figuras 7 e 8 nota-se que nos 

meios MEM ou MGM suplementados com CTF celulas BHK crescem 

melhor na presença de SF8 do que de S8 independentemente da 

amostra de CTF usada.Estas mesmas amostras apresentam resul

tados diferentes quando se trabalha com SB. notando-se que 

o CTF-F209 ª superior ao CTF70ifco na estimulação do cresci

mento das celulas. como pode ser verificado pelos resultados 

obtidos de Os e TOCTabela 8). 
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lê .... i ------tl---II---III----+I +----+----+------__ --1 
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Fi.gura 7 

TEMPO (HORAS) 

Efeito da suplementaç~o do meio MEM com diferentes 

soros e CTFs na promoç~o de crescimento de célu-

las BHK-21.\}----S:7MEM + 8%SFB;+--+ MEM + 8% SFB + 

10% CTF-F209;~MEM + 8% SFB + 10% CTF-Difco; 

~ MEM + 8% SB;~ MEM + 8% SB + 10% CTF-

F209; ÂAIII~~Aa MEM + 8% SB + 10% CTF-Difco. 
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Os resultados apresentados at~ aqui mostram 

que o meio OME, sobretudo quando combinado com SF8, nao e 

adequado para avaliar a capacidade promotora de crescimento 

de CTF ou outros aditivos porque o crescimento basal é alto 

mascarando, assim, o efeito dos suplementos.O mesmo n~o ocor 

re com MEM ou MGM, pois estes dois meios permitem avaliar a 

aç~o do CTF e detectar diferenças entre as diversas amostras 

do produto (conforme mostra a Figura g). 

Entretanto, ao .analisar iH1 arnostras de CTF--FU1 

e PP070 nos meios MEM e MGM suplementados com S8, pode-se v~ 

rificar que o meio MGM ê mais eficiente na avaliação da ati-

vidade estimulatória do CTF (Figura 9) .No meio MEM a estirnu-

lação da proliferação celular é semelhante para as amostras 

de CTP-PPZO e Oifco, que apresentam valores bem próximos pa-

ra To e OS' contrastando com o CTF-F01 que é bem inferior e 

mostra um TO muito elevado e uma Ds baixfssirna (ver Tabela 9). 

Já no MGM pode-se realrnente perceber as variações existentes 

entre essas amostras: a inibição do crescimento celular pe-

las amostras de CTF-F01 e PP70 (T 0= o<) e Os inferiores a 

0,01 x 10 5 células/cm
2

} opõe-se à atividade estirnulatória do 

5 _ / 2 
CTF-Oifco (T

O
= 10 horas e Os = 0,8 x 10 celulas cm ) corno 

mostram os dados da Tabela 9. 
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Figura 9 - Efeito dos meios MEM e MGM na avaliaç~o da ativi

dade mitogenica de diferentes amostras de CTF na 

promoção do crescimento de cªlulas BHK-21 . X X 
MGM + 8% SBl~ ~ MGM + 8% SB + 1 O~ó CTF -F01 ;8 8MGM + 8% 

SB + 10% CTF-PP70; • • MGM + 8% SB + 10% CTF-Oifco;(}--{) 

MEM + 8% SB:~MEM + 8% SB + 10% CTF-F01; ~ MEM + 

8% SB + 10% CTF-PP70;" .. MEM + 8% SB + 10% CTF-Difco. 
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Tabela 9 - Valores de TO e Os para células BHK-21 cre'scendo em 

meio mínimo + B% SB + 10% CTF. 

--------------
Me i o de CTF T 

l) 

(horas) 
f.l" 

,J 2 5 
(células/cm x1D ) cultura 

0,086 

MEM F 01 64 0,180 

PP70 1 O 2,300 

Difco 1 O 3,400 

,------- ---

O, 01 9 

MGM F 01 0,015 

PP70 0,029 

Difco 1 2 O, B O O 

Portanto, a determinação de TO e Os através de 

curvas de crescimento em meio MGM suplementado com B% de SB 

e 10% CTF mostrou-se um metodo bastante eficaz para ensaiar 

a capacidade promotora de crescime~tó de CTF,Tornou-se neces 

s~rio, porém, verificar se os resultados obtidos em monoca-

mada eram aplic~v8is também a células crescendo em suspens~o 

líquida (como são as culturas utilizadas na produção de vaci 

nas,por exemplo). 
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4.2. ,l\nálise do crescimento de células BHK-21 em suspensao 

lÍquida 

4.2.1. Escala laboratorial 

Células BHK-21 foram submetidas a crescimento 

em suspensao líquida em frascos tipo "spinner" e m c o n d i ç õ e s (me i b I 

soro. inóculo de células, etc) que mimetizam aquelas utiliza 

das na indústria. conforme descrito no item 3.6.1 de Material 

e Métodos.Os resultados obtidos com o meio MGM suplementado 

com SB e CTF encontram-se na Figura 10. 
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Figura 10 - Crescimento de células BHK-21 em suspensao lfqui

da (escala de laboratório) em meio MGM suplemen

tado com 8% SB t 10% CTF. ~ MGM + SB; ~ 

M G M + S B + C T F - F 2 09; IA A" I M G M + S B + C T F - O i f c o . 
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Nota~se que o meio MGM suplementado apenas com 

SB nSo permite o crescimento das calulas e que o CTF F-209 e 

melhor que o CTF Difco.Aqui tamb~m est~ evidenciado que o 

CTF é um supleJ1lento importante e que as cJifeI'8nçi:J~J entre iH> 

amostras de CTF também são detectadas nas culturas líquidas. 

4.2.2. Escala industrial 

Cªlulas BHK-21 foram submetidas a crescimento 

em suspensão líquida em escala industrial conforme descrito 

em Material e Métodos lítem 3.6.21.Ds resultados 

contram~se nas Figuras 11 e 12. 

obtidos en 

A Figura 11 mostra o crescimento de cªlulas 

BHK em meio MGM suplement~do com SB e CTF.Pode-se verificar 

o efeito inibidor do CTF-F01 sobre o orescimento de células 

BHK em oposição à atividade promotora de crescimento do CTF

Difco e J numa proporção bem menor, à do CTF-PP70. 
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7' 8 11 

Crescimento de celulas BHK-21 em suspensao lfqu! 

da (escala industrial 

com B% SB + 10% CTF. 

~ 
LL.:J CTF-F01. 

em meio MGM suplementado 

CTF -Difco; § CTF-

Na Figura 12 pode-se comparar o crescimento 

de células BHK-21 em meio MGM suplementado com SB e diferen-

tes CTFs.Nota-se que o CTF-F209 e mais eficiente na promoçao 

do crescimento celular do que o CTF-Difco. 
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Crescimento de células BHK-21 em suspensao líqu~ 

da (escala industrial) em meio MGM suplementado 

com 8% SB + 10% CTF. CTF-Difco; 

F-20B, 

r:-:-:l L:...:...:J CTF-

Os resultados obtidos com células crescendo em 

suspensao líquida reforçam aqueles do cultivo em monocamada: 

aI import~ncia da su0lementaç§o com CTF na proliferaç~o de c~ 

lulas BHK-21 e b) possibilidade de avaliaç§o analitica da qua 

lidade do suplemento. 
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4.3. Análise comparativa dos metodos de cultivo 

As Figuras 13, 14 e 15 apresentam os resulta-

dos de um ensaio comparativo dos métodos de cultivo em mono 

camada e em suspensão líquida.Neste ensaio procurou-se usar 

a mesma partida de meio MGM suplementado com S8 para testar 

duas amostras de CTF e tambªm o efeito da suplementação adi-

cional com hidrolisôdo de lôctoalbumina (HL). 

Pelo ensaio em monocamada nota~se que o CTF-

F209 e melhor promotor da proliferação de células 8HK do que 

o CTF-Merck (Figura 13) atingindo Os de 8,3 e 4,5 x 10 5 caIu 

2 
las/em, respectivamente.A suplementação do meio MGM + S8 + 

CTF-F209 com hidrolisado de lactoalbumina, não melhorou o 

crescimento das células 
5 

(TO = 20 horas e Os = 5.2 x 10 c&lu 

2 
las/em) como mostram os dados da Tabela 10. 
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10 O i4-4S--72--9'6---j 20----144---í~ã ---j 9-2 ____ -1 

TEMPO(HORAS) 

Figura 13 - Curvas de crescimento (monocamada) para células 

BHK-21 mantidas em meio MGM suplementado com 8% 

SB + 10% CTF e 10% HL. ~ CTF-F-209; liiiilo..!--\Iiiil..JCTF

F-209 + HL; e--e CTF -Merck. 
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Tabela 10 - Valores de TO e Os para c~lulas BHK-21 crescendo 

CTF 

f-209 

Merck 

em meio MGM + 8% SB + 10% CTF. suplementado ou 

nao com 10% Hl. 

Sup 1 ement o 

Hl 

TO 
(horas) 

24 

20 

24 

Os 
(células/cm

2 
x 10

5
) 

6.3 

4. 5 
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2~ 3~ 4~ 
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Figura 14 - Crescimento de células BHK-21 em suspensao líqu~ 

da (e s c a 1 a deI a b o r a t 6 r i o) orn roo i. C1 M [, M + 8 % S E3 + 

1 O % C T F s u pIe m e n ta d o ou não c o m 1 O % H L. 1= : I C TF

Merck; D CTF-F209; ~ CTF-F209 + HL. 

Os resultados obtidos com o cultivo em suspe~ 

são líquida em escala de laboratório (Figura 14) são semelhan 

tes aos de monocamada (Figura 13) ou seja: o CTF-F-209 foi 

sup8rior em relação ao CTF-Mer'cl<. e a suplementação com hidroli'" 
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sado de lactoalbumina nao teve efeito significativo. 
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Figura 15 - Crescimento de c~lulas 6HK-21 em suspensao l{qu! 

da (escala industrial) em meio MGM + 8% 56 + 10% 

CTF suplementado ou n~o com 10% HL. CTF-

Merck; r:-:-:J L.:...:-.:..J CTF-F 209, ~ CTF-F 209 + HL. 
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Cêlulas 6HK crescendo em suspensao líquida 

(escala industriall praticamente n~o responderam B suplemen 

tação adicional com hidroli"ado de lactoalbumina (Figura 15). 

Tanto meio suplementado apenas com S6 + CTF quanto o meio 

com S6 + CTF + HL tem o mesmo efeito na promoçao do cresci 

menta dessas c~lulas.AI~m disso! o CTF-Merck n~o estimula a 

proliferação das células corno o CTF-F 209 (Figura 15) .Esses 

resultados confirmam os anteriores (Figuras 13 e 14) demons 

trando que ~ possivel testar os suplementos de meios de cul 

tura em escala de laboratório, com tremenda economia.Na exe 

cução do ensaio em monocamada (curva de crescimento) sao 

consumidos apenas 100 ml do meio mínimo, ô ml soro 

e 0.3 g de CTF. enquanto que para o teste em'escala 

bovino 

índus-

trial seriam necessários 5000 ml do meio mínimo, 400 ml so-

rn bovino e 15,0 g de CTF. 



5. CONCLUSllES 

Dos resultados obtidos no presente 

podem ser tiradas as seguintes conclusões 
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trabalho 

1. Diferentes meios de cultura e soros apresentam diferentes 

níveis de atividade mltoginica. ou Dsja. promotora de 

crescimento de celulas BHK. sendo que DME suplementado 

com SF8 representa a melhor condição para manutenção dessas 

células.Entretanto. DME e SFB não são economicamente viá

veis na industria, dai a necessidade de usar formulações 

semelhantes a MEM e MGM além de substituir SFB por SB e 

de introduzir um suplemento adicional (CTF). 

2. CTF é um suplemento extremamente importante para a proli-

feração de cêlulas 8HK-21 principalmente quando o meio 

b a s a I f o r me nos r i c o ( ME M. M G M) e o s o r o f o r b o v i n o (e nã o 

fetal bovino). 
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3. O ensaio de eficiência de plaqueamento. o primeiro ataque 

experimental adotado, não funcionou adequadamente 

avaliar a atividade estimulatdria do crescimento 

de CTF ou outros suplementos. 

4. Meios de cultura e suplementos usados na produção 

para 

celular 

indus-

trial de vacinas podem ser testados em escala de laborat6 

rio pela determinação de To e Os através de curvas de cres

cimento em monocamada. Esse procedimento mostrou ser sim

ples. de f~cil execução. baixo custo e, acima de tudo, ca 

paz de mimetizar as condições industriais. reproduzindo, 

com excelente aproximação, 

dustria. 

05 resultados obtidos na in-

5. A determinação de TO e Os através de curvas de cresci~nto 

em meio MGM suplementado com 8% SB e 10% CTF mostrou-se um 

mªtodo bastante eficaz para o controle de qualidade dos 

suplementos de meios de cultura como CTF.Al~m de permitir 

o estudo dos fatores promotores de crescimento, esta meto 

.. dologia oferece perspectivas concretas no sentido da eli

minação do soro no cultivo das células BHK-21, tão impor

tantes na produção de vacinas. 
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