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RESUMO 

 

 

BOMFIM, A. S. Clonagem e expressão de fator IX recombinante em células 293T e SK-

Hep-1 e caracterização das células produtoras. 2013. 141f. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2013. 

 

O fator IX (FIX) da coagulação sanguínea é uma proteína dependente de vitamina K de 

grande valor farmacêutico no tratamento da Hemofilia B, o qual é baseado na administração 

do fator de coagulação derivado de plasma humano ou da proteína recombinante produzida 

em células murinas. A terapia baseada nestas abordagens apresenta alto custo e está associada 

às contaminações com vírus e príons, além do desenvolvimento de inibidores de FIX. Esses 

efeitos aumentam o risco de morbidade e mortalidade relacionadas às hemorragias. Neste 

trabalho, clonamos o cDNA do FIX em um vetor lentiviral e avaliamos a expressão da 

proteína recombinante em duas linhagens celulares humanas. A clonagem do cDNA do FIXh 

no vetor de expressão lentiviral 1054 foi confirmada através da análise com enzimas de 

restrição específicas obtendo-se as bandas esperadas de 1407 pb e 10054 pb visualizadas em 

gel de agarose. As linhagens celulares 293T e SK-Hep-1 foram transduzidas com o vetor 

lentiviral 1054-FIX gerado em nosso laboratório e as células que apresentaram maior 

expressão de EGFP foram selecionadas e separadas por citometria de fluxo. A quantificação 

da expressão de FIXrh foi realizada por ensaios de ELISA e cromogênico. A quantificação de 

FIXrh total foi de 500 ng/10
6 

células para a linhagem 293T e 803 ng/10
6 

células para a 

linhagem SK-Hep-1. A atividade biológica específica de FIXh nas células 293T e SK-Hep-1 

foi 0,047 UI/10
6 

células e 0,186 UI/10
6 

células, respectivamente. Com o intuito de avaliar o 

perfil de produção de FIXrh ativo ao longo do tempo, foi realizado um acompanhamento de 

180 dias, no qual foi observado que a linhagem SK-Hep-1 cessou a expressão de FIX, 

enquanto as células 293T mantiveram a expressão durante o período. O FIXrh foi 

caracterizado por western blot confirmando a presença de uma banda imunoreativa esperada 

de 57 kDa. As linhagens 293T e SK-Hep-1 apresentaram 7,67 e 17 cópias do vetor 

inserido/célula, respectivamente. Considerando a importância do processo de -carboxilação, 

foi realizada uma análise da expressão gênica dos genes envolvidos neste processo, tais como 

o VKORC1, -carboxilase e o inibidor calumenina, nas linhagens celulares. Os resultados 

demonstraram razões elevadas entre os genes VKORC1 e calumenina e VKORC1 e γ-

carboxilase nas duas linhagens. A cinética de crescimento das células foi realizada por um 

período de 7 dias apresentando diferenças significativas entre as células SK-Hep-1 

transduzidas e não transduzidas, enquanto que as células 293T não presentaram diferenças 

estatísticas no crescimento celular. A suplementação do meio de cultura com íons Ca
+2

 e Mg
+2 

foi testada para avaliar sua influência na expressão de FIXrh ativo. As células 293T 

apresentaram melhor desempenho nas concentrações de 0,5 mmol/L de Ca
+2

 e 1,0 mmol/L de 

Mg
+2

 e as células SK-Hep-1 no meio de cultura não suplementado. Nossos dados indicam que 

a linhagem hepática SK-Hep-1 é a melhor produtora de FIXrh funcional e as comparações 

realizadas entre os dois tipos celulares são importantes na caracterização do comportamento 

de linhagens geneticamente modificadas voltadas para a expressão de proteínas 

recombinantes heterólogas e abre novos caminhos para futuros estudos que visam o 

melhoramento da produção desse tipo de proteína. 

 

Palavras-chave: Hemofilia B, fator IX recombinante, vetores lentivirais, linhagens celulares 

humanas. 
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ABSTRACT 

 

 

BOMFIM, A. S. Cloning and expression of recombinant factor IX in 293T and SK-Hep-1 

cells and characterization of producing cells. 2013. 141f. Dissertation (Master degree). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2013. 

 

Blood coagulation factor IX is a vitamin K-dependent protein, and it has become a valuable 

pharmaceutical in the treatment of Hemophilia B which is based on the plasma-derived 

coagulation factors or recombinant protein produced in murine cells. Coagulation therapy 

based on these approaches has high costs and is closely associated with prion and virus 

contamination besides the FIX inhibitors development. These effects increase the risk for 

bleeding-related morbidity and mortality. The purpose of this study was to clone hFIX into a 

lentiviral vector and evaluate the expression of the recombinant protein in two human cell 

lines. The cloning of the hFIX cDNA into 1054 lentiviral expression vector was confirmed by 

enzymatic restriction obtaining the expected 1407 bp and 10054 bp bands in agarose gel. The 

293T and SK-Hep-1 cell lines have been stable transduced with 1054-FIX lentiviral vector 

generated in our laboratory and the cells with higher expression of EGFP were selected and 

separated by flow cytometry. The quantification of the expression of rhFIX was performed by 

ELISA and chromogenic assays. The concentration of total rhFIX was 500 ng/10
6 

cells in 

293T cell line and 803 ng/10
6 

cells in SK-Hep-1 cell line. The biological activity of FIX 

secreted by 293T and SK-Hep-1 was 0,047 UI/10
6 

cells and 0,186 UI/10
6 

cells, respectively. 

In order to evaluate the active rhFIX production profile over time, we conducted a monitoring 

of 180 days, which was noted that the SK-Hep-1 cell line ceased FIX expression, while 293T 

cells maintained the expression during this period. rhFIX was characterized by western blot 

analysis confirming the presence of a expected 57 kDa immunereactive band. The 293T and 

SK-Hep-1 cell lines showed 7.67 and 17 integrated vector copies/cell, respectively. 

Considering the importance of the γ-carboxylation process, we performed a gene expression 

analysis of genes involved in this process, such as VKORC1, γ-carboxylase and calumenin, in 

cell lines. The results showed high ratios among the genes VKORC1 and calumenin and 

among VKORC1 and γ-carboxylase in both cell lines. The cell growth kinetics was performed 

by a 7-day period, showed significant differences between SK-Hep-1 transduced cells and 

non-transduced cells, whereas 293T cells showed no difference in cell growth. Enrichment of 

culture medium with Ca 
+2

 and Mg 
+2 

 ions was tested to evaluate its influence on the 

expression of active FIX. 293T cells showed better performance in 0.5 mmol/L Ca
+2

 and 1.0 

mmol/L Mg 
+2 

concentrations and SK-Hep-1 cells in culture medium control. Our data 

indicate that transduced SK-Hep-1 cells are the best producer of functional rhFIX, and 

comparisons between these two cell lines are important in characterizing the behavior of 

genetically modified cell lines focused on the heterologous expression of recombinant 

proteins and opens new avenues for future studies aimed at improving the production of this 

type of protein. 

 

Keyword: Hemophilia B, recombinant factor IX, lentiviral vectors, human cell lines. 
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RESÚMEN 

 

BOMFIM, A. S. Clonaje y expresión de factor IX recombinante en células 293T y SK-

Hep-1 y caracterización de células productoras. 2013. 141f. Disertación (Maestría). 

Faculdad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto – Universidad de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2013. 

 

El factor IX (FIX) de la coagulación sanguínea es una proteína dependiente de vitamina K de 

gran valor farmacéutico en el tratamiento de la Hemofilia B, lo cual se basa en la 

administración del factor de coagulación derivado de plasma humano o de la proteína 

recombinante producida en células murinas. La terapia basada en estos abordajes presenta alto 

costo y está asociada a contaminaciones con vírus y priones, además de la inducción de 

inhibidores de FIX. Esos efectos aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad relacionadas 

a las hemorragias. En este trabajo, clonamos el cDNA del FIX en un vector lentiviral y 

evaluamos la expresión de la proteína recombinante en dos líneas celulares humanas. La 

clonación del cDNA de FIXh en el vector de expresión lentiviral 1054 fue confirmada a través 

del análisis con enzimas de restricción específicas obteniendo las bandas esperadas de 1407 

pb y 10054 pb visualizadas en gel de agarosa. Las líneas celulares 293T y SK-Hep-1 fueron 

transducidas con el vector lentiviral 1054-FIX generado en nuestro laboratório y las células 

que presentaron mayor expresión de EGFP fueron seleccionadas y separadas por citometría de 

flujo. La cuantificación de la expresión de FIXrh fue realizada por ensayos de ELISA y 

cromogénico. La cuantificación de FIXrh total fue de 500 ng/10
6 

células para la línea 293T y 

803 ng/10
6 

células para la línea SK-Hep-1. La actividad biológica específica de FIXrh en las 

células 293T y SK-Hep-1 fue 0,047 UI/10
6 

células y 0,186 UI/10
6 

células, respectivamente. 

Con la finalidad de evaluar el perfil de producción de FIXrh activo a lo largo del tiempo, fue 

realizado un acompañamiento de 180 días, en el cual fue observado que la línea SK-Hep-1 

cesó la expresión de FIX, mientras que las células 293T mantuvieron la expresión durante el 

período. El FIXrh fue caracterizado por western blot confirmando la presencia de una banda 

inmunoreactiva esperada de 57 kDa. Las líneas 293T y SK-Hep-1 presentaron 7,67 y 17 

cópias del vector integrado/célula, respectivamente. Considerando la importancia del proceso 

de -carboxilación, fue realizado un análisis de la expresión génica de los genes involucrados 

en este proceso, tales como VKORC1, -carboxilasa y el inhibidor calumenina, en las líneas 

celulares. Los resultados demostraron razones elevadas entre los genes VKORC1 y 

calumenina y VKORC1 y γ-carboxilasa em las duas líneas . La cinética de crecimiento de las 

células fue realizada por un período de 7 días presentando diferencias significativas entre las 

células SK-Hep-1 transducidas y no transducidas, mientras que las células 293T no 

presentaron diferencias estadísticas en lo crecimiento celular. La suplementación del medio de 

cultivo con iones Ca
+2

 y Mg
+2 

fue testada para evaluar su influencia en la expresión de FIXrh 

activo. Las células 293T presentaron mejor desempeño en las concentraciones de 0,5 mmol/L 

de Ca
+2

 y 1,0 mmol/L de Mg
+2

 y las células SK-Hep-1 en medio de cultivo no suplementado. 

Nuestros datos indican que la línea SK-Hep-1 es la mejor productor del FIXrh funcional y las 

comparaciones realizadas entre los dos tipos celulares son importantes en la caracterización 

del comportamiento de líneas geneticamente modificados direccionadas para la expresión de 

proteínas recombinantes heterólogas y abre nuevos caminos para futuros estudios que 

visualizan el mejoramiento de la producción de ese tipo de proteína. 

 

Palabras clave: Hemofilia B, factor IX recombinante, vectores lentivirales, líneas celulares 

humanas. 
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1 Introdução 

 

 

1.1 Hemofilia B 

 

 

A hemofilia B, também conhecida como doença de Christmas, é uma doença 

hemorrágica de herança recessiva ligada ao cromossomo X, caracterizada pela deficiência 

quantitativa ou qualitativa do fator de coagulação IX (FIX) (BRUNETTI-PIERRI et al., 

2009), o que leva os pacientes a uma incapacidade de produzir adequadamente um coágulo 

estável após um dano no tecido (DUNN, 2010). 

A prevalência da doença é de 1 em cada 25.000 a 30.000 homens no mundo 

(CASAÑA, 2009). No Brasil, cerca de 16% dos hemofílicos apresentam a coagulopatia 

hereditária do tipo B (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2011). A Tabela 1 

apresenta a incidência de hemifilia B nos 10 países com maior número de casos relatados no 

ano de 2011. 

 

 

Tabela 1 - Incidência de hemofilia B em países com maior número de casos relatados em 

2011. 

 

Países Hemofilia A Hemofilia B 

Estados Unidos 13.276 4.209 

Brasil 8.839 1.719 

Índia 11.586 1.687 

China 8.921 1.261 

Reino Unido 5.424 1.151 

França 4.704 1.031 

Japão 4.475 971 

Egito 3.861 967 

Irã 4.386 932 

Turquia 3.926 725 

(WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2011) 
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Essa enfermidade manifesta-se clinicamente pelo aparecimento de sangramentos, que 

ocorrem após traumatismos de intensidade mínima, hemartroses e sangramentos musculares 

que acontecem, muitas vezes, sem associação com traumas evidentes. A frequência e a 

gravidade do quadro hemorrágico estão, geralmente, relacionadas com as concentrações 

plasmáticas do fator deficiente. De modo geral, a hemofilia B é classificada em leve, 

moderada e grave, correspondendo a níveis plasmáticos do fator IX entre 5% e 30%, 1% e 5% 

e inferiores a 1%, respectivamente (Tabela 2) (RODGERS; GREENBERG, 1999). A 

proporção de pacientes distribuídos entre os graus de gravidade da doença ainda não é bem 

estabelecida, entretanto, dados da comunidade científica sugerem que aproximadamente 60-

70% dos pacientes desenvolvem as formas moderada ou grave (KATZ, 1996; NERICH et al., 

2008; AZNAR et al., 2009). No Brasil, dados obtidos do sistema Hemovida Web 

Coagulopatias em 2010 e apresentados pela Coordenação de Política Nacional de Sangue e 

Hemoderivados do Ministério da Saúde mostram que 33,06% dos diagnósticos referem-se à 

forma moderada, seguida de 28,22% relativos à forma grave e 23,93% relacionados à forma 

leve. Há cerca de 14,79% dos pacientes cujos dados não trazem informações sobre a 

gravidade de seus sintomas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Os pacientes com altas deficiências apresentam manifestações hemorrágicas de 

repetição (2 a 4 por mês) e hemartroses graves, as quais, quando não tratadas adequadamente, 

evoluem para artropatias crônicas e incapacitantes (RODGERS; GREENBERG, 1999). Estes 

pacientes estão sujeitos a hemorragias agudas, que podem comprometer órgãos vitais. As 

manifestações hemorrágicas são intermitentes e alguns pacientes podem não apresentar 

sangramentos por semanas ou meses (ROBERTS; HOFFMAN, 1995). Na hemofilia 

moderada, os hematomas e hemartroses nem sempre estão associados a traumatismos 

evidentes. Embora essas manifestações não sejam tão intensas quanto na hemofilia grave, se 

não tratadas adequadamente podem evoluir com instabilidade articular, resultando em 

sangramentos importantes e frequentes, fazendo com que a doença se expresse de maneira 

mais intensa do que poderia indicar o nível plasmático do fator deficiente.  

Nas formas leves de hemofilia, os sangramentos somente ocorrem após traumas ou 

cirurgias, porém pode haver hemartroses espontâneas, especialmente em articulações onde 

previamente ocorreram hemorragia pós-traumática não tratada corretamente (BRETTLER; 

LEVINE, 1994). Muitas vezes, essa forma de hemofilia é diagnosticada somente na idade 

adulta (RIZZA, 1994).  
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Tabela 2 - Classificação fenotípica da hemofilia B e suas características clínicas. 

 

Classificação Nível de FIX (IX:C) Fenótipo Clínico 

Grave 
<0,01 UI/mL 

(<1% da atividade normal) 

Hemorragias espontâneas 

músculo-esquelética e de tecidos 

moles 

Moderada 
0,01 – 0,05 UI/mL 

(1 – 5% da atividade normal) 

Hemorragias nas articulações e 

em músculos após pequenas 

lesões ou intervenção cirúrgica 

Leve 
0,05 – 0,40 UI/mL 

(5 – 40% da atividade normal) 

Hemorragias somente em pós-

operatórios e traumas 

    (WHITE et al., 2001) 

 

 

1.2 Terapia 

 

 

Estima-se que haja cerca de 6,9 milhões de pessoas com doenças hemorrágicas no 

mundo. Destas, 75% permanecem não diagnosticadas e recebem tratamento inadequado ou 

não recebem nenhum tipo de assistência (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 

2013).  

O intuito do tratamento das hemofilias é a prevenção ou controle de episódios 

hemorrágicos através da reposição dos fatores de coagulação ausentes. A terapia de reposição 

para o tratamento da hemofilia B disponível baseia-se na infusão intravenosa do concentrado 

do fator deficiente, que pode ser de origem plasmática como o FIX derivado de plasma de 

pureza intermediária (Konyne-80 & Bebulin
®

); de alta pureza (AlphaNine
®

 SD); de ultra 

pureza (Mononine
®

; Nonafact
®

) ou recombinante (Benefix
®

) (GATER et al., 2011). 

O Brasil não apresenta tecnologia para a produção de concentrados de FIX. O plasma 

brasileiro é fracionado por companhias europeias e retorna ao país na forma de concentrado 

de fator liofilizado, tendo assim um elevado custo. O FIX recombinante também precisa ser 

importado, o que acarreta em um alto valor de mercado. Em 2011, o Brasil utilizou mais de 

55 milhões de unidades internacionais (UI) de concentrado de FIX, dos quais 100% eram 

derivados de plasma humano (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2011). A Tabela 
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3 apresenta um ranking mundial com os 10 principais consumidores de concentrados de FIX e 

a discriminação entre as frações derivada de plasma e recombinante. 

 

 

Tabela 3 - Principais países consumidores de concentrados de FIX.  

 

Países Total UI FIXdp FIXr 
% total de 

FIXdp 

% total 

de FIXr 

Alemanha 81.726.000 - - - - 

Reino Unido 78.779.490 9.150.670 69.628.820 12 88 

Rússia 70.000.000 70.000.000 0 100 0 

França 67.956.750 31.768.000 36.188.750 47 53 

Brasil 55.316.950 55.316.950 0 100 0 

Canadá 42.975.510 7.474.134 35.501.376 17 83 

Rep. da Coréia 26.647.250 3.148.250 23.499.000 12 88 

Austrália 26.189.500 3.277.500 22.912.000 13 87 

Turquia 21.427.200 21.427.200 0 100 0 

Polônia 19.794.000 19.637.000 157.000 99 1 

 Abreviações: dp – derivado de plasma; r – recombinante 

 (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2011) 

 

 

Os produtos derivados do plasma humano apresentavam o risco de transmissão de 

agentes infecciosos como o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e os vírus da hepatite B 

(HBV) e C (HCV). A utilização destes produtos contaminados, por exemplo, foi responsável 

pela transmissão generalizada do HIV em pacientes hemofílicos no início dos anos 1980 e 

pelo aumento subsequente da taxa de mortalidade ocasionada pela síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) (DARBY et al., 1995; DARBY et al., 2007). Avanços nas 

tecnologias de triagem, de purificação e de inativação de patógenos do plasma melhoraram a 

segurança dos produtos modernos. Entretanto, há ainda o risco de transmissão de prions que 

causam a nova variante da doença de Creutzfeldt Jacob e de agentes infecciosos emergentes 

que podem ultrapassar a barreira interespecífica ou serem resistentes aos processos de 

inativação viral como o vírus aviário da influenza A (H5N1) (UNGCHUSAK et al., 2005; 

LUDLAM et al., 2006) ou vírus não envelopados como o parvovírus B19 (PIPE, 2006; 

SCHNEIDER et al., 2008). Outra limitação na segurança dos concentrados derivados de 
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plasma reside na presença de quantidades detectáveis de FIX ativo e níveis residuais de outros 

fatores pró-coagulantes, os quais resultam em um risco significativo de provocar episódios 

trombóticos (ORLOVA et al., 2012). 

O principal efeito colateral da infusão de concentrados de FIX é o desenvolvimento de 

inibidores, que são anticorpos policlonais da classe IgG direcionados contra o FIX 

(aloanticorpos). Neste caso, os pacientes passam a não responder a infusão do fator deficiente 

e apresentam episódios hemorrágicos de difícil controle (FRANCHINI; MANNUCCI, 2011). 

A prevalência de inibidores na hemofilia B é de cerca de 6%, acometendo mais 

frequentemente os pacientes com hemofilia grave e após as primeiras infusões do fator 

deficiente, em geral dentro dos primeiros 150 dias de exposição ao concentrado de FIX 

(BERNTORP; SHAPIRO, 2012). 

O risco de se adquirir inibidores é, até certo ponto, determinado por fatores genéticos, 

particularmente grandes deleções do gene do FIX. Estas deleções estão relacionadas à 

ocorrência de reações anafiláticas após a infusão do FIX (JAYANDHARAN; 

SRIVASTAVA, 2011). Outros determinantes genéticos, tais como histórico familiar de 

inibidores, raça, bem como vários fatores não genéticos, como técnicas de manufatura de 

concentrados do fator, tipo de produto utilizado, unicidade versus multiplicidade de diferentes 

produtos infundidos, idade do paciente à primeira infusão de concentrado, uso intensivo 

durante cirurgia, dentre outros, também podem ser responsáveis pelo desenvolvimento destes 

aloanticorpos (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2011). 

Atualmente, há apenas um produto de FIX recombinante licenciado pelo US Food and 

Drug Administration para o uso clínico no tratamento da hemofilia B, o BeneFIX
® 

produzido 

pela Pfizer, aprovado em 1997. A proteína recombinante é produzida em células de ovário de 

hamster chinês (CHO), cultivadas em meio livre de componentes de origem animal. A 

purificação do FIX é feita em 4 etapas e a inativação viral é realizada por nanofiltração 

(HARRISON et al., 1998). 

Alguns estudos sugerem que a utilização de produtos recombinantes produzidos em 

células murinas podem estar associados a um aumento no risco de desenvolvimento de 

inibidores (WIGHT; PAISLEY, 2003; JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2011). Isso pode 

acontecer devido a duas diferenças críticas encontradas entre os humanos e a maioria dos 

mamíferos: os humanos perderam a habilidade de biosintetizar os epítopos Gal•1-3Galβ1-

(3)4GlcNac (α-Gal) e um importante ácido siálico, o ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc), 

estruturas que estão presentes em uma grande variedade de células de mamíferos. Estes 

epítopos glicanos não-humanos podem afetar potencialmente a imunogenicidade e/ou a 
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eficácia de glicoproteínas terapêuticas (PADLER-KARAVANI; VARKI, 2011). Ainda, 

diferenças adicionais nas modificações pós-traducionais da molécula de FIX recombinante de 

murino como redução na sulfatação da tirosina 155 e ausência de fosforilação na serina 158 

(GRIFFITH et al., 2007; POON et al., 2002), fazem com que sua recuperação in vivo seja, 

aproximadamente, 30% menor se comparada com o concentrado derivado de plasma 

(SHAPIRO et al., 2005; FRANCHINI et al., 2013).  

Em suma, os obstáculos oferecidos pelas duas opções de tratamento para a hemofilia 

B, tem incentivado a comunidade científica ao desenvolvimento de novas formulações de FIX 

recombinante mais eficientes ou menos imunogênicas, tornando-o mais acessível à população 

de hemofílicos B (LAMBERT et al., 2007). 

 

 

1.3 Bases moleculares da hemofilia B 

 

 

Para um melhor entendimento da hemofilia B, será descrito seu locus gênico, tradução 

da proteína, assim como mutações dentro do locus e suas consequências no nível proteico.  

 

 

1.3.1 Gene do fator IX 

 

 

Em 1982, iniciaram-se os estudos de caracterização molecular do gene e do DNA 

complementar (cDNA) do FIX (KURACHI; DAVIE, 1982; CHOO et al., 1982). Nestes 

estudos, a caracterização parcial do gene foi estabelecida. Posteriormente, os mesmos grupos 

de pesquisa mostraram a caracterização completa do gene e do cDNA do FIX (YOSHITAKE 

et al., 1985; ANSON et al., 1984), passos esses críticos em futuros estudos que visavam a 

clonagem e expressão do FIX em células de mamíferos. Neste mesmo período, Camerino e 

colaboradores (1984) demonstraram a localização do gene do FIX no braço longo do 

cromossomo X na banda Xq27.1 (Figura 1). 
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Figura 1 - Localização do gene do FIX. O gene do FIX está situado no braço longo do 

cromossomo X na banda Xq27.1 (modificado de SPATZ et al., 2004). 

 

 

O gene do FIX contém 34 kilobases (Kb), incluindo 7 íntrons e 8 éxons. O maior éxon 

possui 1935 pares de bases (pb) (YOSHITAKE et al., 1985). O seu transcrito é composto por 

2802 nucleotídeos e possui uma pequena região 5’ não traduzida (29 bases), uma região entre 

o códon iniciador e o códon de término (1383 bases) e uma região 3’ não traduzida (1390 

bases) (ANSON et al., 1984) (Figura 2). 
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Figura 2 – Representação esquemática do gene do FIX que apresenta 34 Kb com 7 íntrons e 8 

éxons. O seu transcrito é composto por 2802 nucleotídeos e possui uma pequena região 5’ não 

traduzida (29 bases), uma região entre o códon iniciador e o códon de término (1383 bases) e 

uma região 3’ não traduzida (1390 bases) (modificado de JAYANDHARAN; 

SRIVASTAVA, 2011).  

 

 

1.3.2 Proteína do fator IX 

 

 

 O fator IX é uma glicoproteína plasmática cuja síntese é dependente de vitamina K e 

pertence à família das proteases que incluem a protrombina, os fatores VII (FVII) e X (FX) e 

a proteína C (DAVIE et al., 1991). Sua síntese ocorre nos hepatócitos como uma proteína 

precursora de 461 aminoácidos e 57 kDa contendo um pré-peptídeo sinal de 28 resíduos e um 

pró-peptídeo de 18 resíduos. 

 O pré-peptídeo sinal é responsável por encaminhar a proteína para o retículo 

endoplasmático, sendo clivado pela enzima peptidase sinal. O pró-peptídeo é reconhecido 

pela enzima γ-carboxilase dependente de vitamina K, responsável pela γ-carboxilação de 

resíduos de ácido glutâmico, uma modificação pós-traducional. Esses dois segmentos 

peptídicos são removidos antes da proteína ser secretada para a circulação (BOWEN, 2002). 

 A proteína madura, também conhecida como zimogênio de serina-protease apresenta 

415 aminoácidos (HIGH; ROBERTS, 1995), peso molecular de 55 kDa, e sua ativação 

proteolítica ocorre via complexo FVIIa/fator tecidual ou fator XI ativo (FXIa) de acordo com 

o modelo celular da coagulação sanguínea, resultando na formação da sua forma ativada 

denominada FIXa (SCHMIDT; BAJAJ, 2003) (Figura 3). 
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Figura 3 - Fases de maturação do FIX. A proteína é sintetizada como uma forma precursora 

contendo um pré-peptídeo sinal e um pró-peptídeo. Esses dois segmentos peptídicos são 

removidos antes da proteína ser secretada para a circulação. Durante esse processo, o FIX 

sofre outras modificações pós-traducionais como glicosilação, sulfatação e fosforilação. A 

ativação do FIX ocorre no plasma após a liberação do peptídeo de ativação, resultando na 

formação de duas cadeias, a leve, contendo os domínios Gla e EGF 1 e 2, e a pesada formada 

pelo domínio serina-protease unidas por uma ponte dissulfeto. As cores dos éxons do gene do 

FIX correspondem às suas respectivas estruturas traduzidas. Abreviações: Pre - pré-peptídeo, 

Pro - pró-peptídeo, GLA - domínio do ácido γ-carboxiglutâmico, γGLA - domínio γ-

carboxilado, EGF 1 e 2 - semelhante ao fator de crescimento epidérmico 1 e 2 (modificado de 

CHAVALI et al., 2011). 

 

 

 A ativação do FIX ocorre no plasma após a clivagem em duas regiões (Arg
145

-Arg
146

 e 

Arg
180

-Val
181

) liberando o peptídeo de ativação e resultando na formação de duas cadeias, a 

leve (resíduos 1-145) e a pesada (resíduos 181-415) unidas por uma ponte dissulfeto 

(SCHMIDT; BAJAJ, 2003). 

 Como todos os fatores de coagulação dependentes de vitamina K, o FIX apresenta 

quatro domínios. Na cadeia leve estão os domínios Gla (ácido γ-carboxiglutâmico) e EGF-like 

(semelhante ao fator de crescimento epidérmico) 1 e 2. Na cadeia pesada, localiza-se o 

domínio serina-protease (SCHMIDT; BAJAJ, 2003) (Figuras 4 e 5).  
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Figura 4 - Estrutura primária do FIX humano com sua sequência de aminoácidos e respctivos 

domínios. Os aminoácidos que apresentam modificação pós-traducional se encontram 

destacados. No pré-peptídeo, o aminoácido metionina (M) é destacado em rosa. No domínio 

Gla, os 12 resíduos de Glu estão sublinhados e em laranja. No domínio EGF-1 as S53 e S61 

estão em verde, e o D64 em vermelho. A posição de clivagem do peptídeo de ativação é 

encontrada em azul R145 e R180. No peptídeo de ativação, a Y155 sulfatada é destacada em 

amarelo, em vermelho e em roxo os resíduos glicosilados N157, N167, T159, T169, T172. 

Em verde, a S158 fosforilada. 

 

 

O domínio Gla compreende da tirosina 1 ao ácido glutâmico 40. Neste domínio ocorre 

a γ-carboxilação de 12 resíduos de ácido glutâmico (Glu) em ácido γ-carboxiglutâmico, pela 

enzima γ-carboxilase, necessários para a ligação do fator IX aos fosfolipídeos e às células 

endoteliais. Esse domínio é codificado pelos éxons 2 e 3 e compreende a região N-terminal e 

esta organização reflete a função principal do domínio Gla, ou seja, ancorar e concentrar o 

fator de coagulação em uma membrana primariamente ativada via pontes de Ca
+2

 (ZOGG; 

BRANDSTETTER, 2009).  

PRÉ-PEPTÍDEO 

-46     MQRVNMIMAE  SPSLITICLL  GYLLSAE 

PRÓ-PEPTÍDEO 

-19     CTVFLDHENA  NKILNRPKR 

DOMÍNIO GLA 

1     YNSGKLEEFV  QGNLERECME  EKCSFEEPRE  VFENTEKTTE 

REGIÃO HIDROFÓBICA 

41     FWKQYV 

DOMÍNIO EGF-1 

47     DGDQ  CESNPCLNGG  SCKDDINSYE  CWCPFGFEGK  NCE 

LINKER 

84     LDVT 

DOMÍNIO EGF-2 

88     CNI  KNGRCEQFCK  NSADNKVVCS  CTEGYRLAEN  QKSCEPAVPF 

131     PCGRVSVSQT  SKLTR 

PEPTÍDEO DE ATIVAÇÃO 

146     AEAVFPDVDY  VNSTEAETIL  DNITQGTQSF  NDFTR 

DOMÍNIO CATALÍTICO 

181    VVGGEDAKPG    QFPWQVVLNG    KVDAFCGGSI    VNEKWIVTAA    HCVETGVKIT 

231     VVAGEHNIEE     TEHTEQKRNV     IRAIIPHHNYN    AAINKYNHDI     ALLELDEPLV 

281     LNSYVTPICI        ADKEYTNIFL      KFGSGYVSGW   ARVFHKGRSA    LVLQYLRVPL 

331     VDRATCLRST     KFTIYNNMFC     AGFHEGGRDS    CQGDSGGPHV     TEVEGTSFLT 

381     GIISWGEECA      MKGKYGIYTK    VSRYVNWIKE     KTKLT 
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Os domínios EGF-like 1 e 2 são formados pelo ácido aspártico 47 até a arginina 145. 

O domínio EGF-like 1 apresenta dois tipos de modificações pós-traducionais: a β-

hidroxilação do ácido aspártico 64 e a glicosilação dos aminoácidos serina (Ser
53

 e Ser
61

). As 

regiões N-terminal dos domínios EGF-like se ligam ao Ca
+2

, que medeia uma interface para 

interações de ligação (HANDFORD et al.,1990), e possivelmente, também ao Mg
+2 

 

(SHIKAMOTO et al., 2003). Estes domínios estão relacionados com a propriedade de ligação 

do FIX aos fatores VIII e X e à incorporação do fator IX ativado ao complexo tenase 

(complexo FIXa/FVIIIa). Esses domínios são codificados pelos éxons 4 e 5. (HIGH; 

ROBERTS, 1995).  

O peptídeo de ativação do FIX é codificado pelo éxon 6 e compreende da alanina 146 

a arginina 180, sendo rico em glutamato e aspartato. São encontradas três modificações pós-

traducionais principais: sulfatação na tirosina 155, N-glicosilação nos resíduos de asparagina 

157 e 167 e O-glicosilação nos resíduos de treonina 159, 167 e 172 e fosforilação na serina 

158 (MAKINO et al., 2000). Essas modificações conferem alta solubilidade ao zimogênio e 

suprimem sua clivagem e ativação prematuras. A atividade enzimática do FIX só ocorre após 

a ativação proteolítica envolvendo a liberação do peptídeo de ativação do domínio catalítico 

(ZOGG; BRANDSTETTER, 2009).  

No domínio catalítico se localiza o sítio ativo serina-protease do FIX. Compreende do 

resíduo de valina 181 ao resíduo de treonina 415. Possui a tríade catalítica conservada das 

enzimas serina-proteases (His
221

, Ser
365

 e Asp
264

). É codificado pelos éxons 7 e 8. 

(VYSOTCHIN et al., 1993). 

 

 

 

Figura 5 - Esquema estrutural da proteína FIX. S - pré-peptídeo sinal, P - pró-peptídeo, Gla - 

domínio Gla, EGF1 e EGF2 - domínios semelhantes ao fator de crescimento epidérmico, PA - 

peptídeo de ativação, Protease - domínio serina-protease. Sítios de modificações pós-

traducionais: Gla - γ-carboxilação, Hya - β-hidroxilação, S - sulfatação, F – fosforilação, ♦ - 

N-glicosilação, ● - O-glicosilação. Os pontos de clivagem estão representados por triângulos 

(modificado de ORLOVA et al., 2012). 
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O FIX sofre complexas modificações pós-traducionais durante sua passagem pelo 

retículo endoplasmático e pelo complexo de Golgi, como a β-hidroxilação, a glicosilação, a 

sulfatação e a fosforilação citadas anteriormente. Entretanto, a γ-carboxilação é a modificação 

crucial na formação do FIX funcional, e que leva à conversão de 12 resíduos de ácido 

glutâmico em resíduos de ácido γ-carboxiglutâmico por uma enzima dependente de vitamina 

K, a γ-carboxilase, no domínio Gla do FIX (RISHAVY; BERKNER, 2012).  

A γ-carboxilase é uma enzima integral de membrana que reside no retículo 

endoplasmático e carboxila as proteínas dependentes de vitamina K durante sua secreção da 

célula ou para a superfície celular. O processo é complexo e a carboxilação total dos múltiplos 

resíduos Glu é necessária para sua atividade (RISHAVY; BERKNER, 2012). 

As proteínas γ-carboxiladas são sintetizadas em uma forma precursora intracelular e 

são marcadas por uma sequência sinal N-terminal, o pró-peptídeo, de aproximadamente 18 

aminoácidos. Essa sequência é reconhecida pela γ-carboxilase no retículo endoplasmático. O 

pró-peptídeo N-terminal ligado à enzima γ-carboxilase permite que o domínio Gla sofra as 

múltiplas γ-carboxilações nos resíduos Glu, utilizando energia da oxigenação da vitamina K 

(hidroquinona de vitamina K - KH2) (BLOSTEIN et al., 2008) (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6 - Esquema do processo de γ-carboxilação de proteínas dependentes de vitamina K. 

A) A enzima γ-carboxilase utiliza a oxigenação da hidroquinona de vitamina K (KH2) para 

carboxilar as proteínas dependentes de vitamina K no lúmen do retículo endoplasmático (RE). 

Essa modificação pós-traducional é responsável pela atividade biológica dessas proteínas. B) 

A vitamina K epóxido, produzida pela γ-carboxilase, é reduzida pela enzima vitamina K 2,3 

epóxido redutase (VKOR) no intuito de regenerar KH2 no ciclo da vitamina K, que é 

necessária para a contínua atividade da γ-carboxilase. Gla - ácido γ-carboxiglutâmico; Glu - 

ácido glutâmico (modificado de RISHAVY; BERKNER, 2012). 
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A epoxidação da vitamina K inicia-se quando a Lys
218 

no sítio ativo da γ-carboxilase 

desprotona a KH2 permitindo a reação com o oxigênio (O2) para a formação de uma base forte 

altamente reativa (K
-
). Esta base, que se apresenta na forma alcóxida ou dialcóxida, 

desprotona os resíduos Glu gerando um carbânion que reage com o dióxido de carbono (CO2) 

originando os resíduos Gla (Figura 7). A protonação da base de vitamina K resulta na 

formação de vitamina K epóxido (KO) e este produto é, subsequentemente, reciclado a KH2 

por uma redutase, a vitamina K 2,3-epóxido redutase (VKOR) (TIE; STAFFORD, 2008). 

 

 

 

Figura 7 - Reação de γ-carboxilação realizada pela enzima γ-carboxilase. A epoxidação da 

vitamina K inicia-se quando a γ-carboxilase desprotona a KH2 permitindo a reação com o O2 

para a formação de uma base forte altamente reativa (K
-
). Esta base desprotona os resíduos 

Glu gerando um carbânion que reage com o CO2 originando os resíduos Gla. A protonação da 

base de vitamina K resulta na formação de KO, e este produto é, subsequentemente, reciclado 

a KH2 por uma redutase, a VKOR (modificado de BERKNER, 2008).  
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A conversão enzimática dos resíduos de Glu em Gla ocorre de maneira em que a 

enzima permanece ligada ao substrato durante o processo. Deste modo, uma ligação entre o 

pró-peptídeo e a enzima resulta em muitos Glu sendo convertidos a Gla em uma única 

proteína.  

A sequência sinal é clivada, no complexo de Golgi, por uma enzima conhecida como 

PACE/furina (Paired basic Amino acid Cleaving Enzyme). Este evento é necessário para a 

produção de uma proteína totalmente funcional (FURIE; FURIE, 1990; BRISTOL et al., 

1996). 

A γ-carboxilação confere a habilidade de ligação do FIX à bicamada fosfolipídica das 

plaquetas na qual exerce sua atividade biológica na coagulação sanguínea mediante a 

presença de íons Ca
+2

 (HALLGREN et al., 2002). 

 

 

1.3.3 Hemostasia 

 

 

Durante a hemostasia primária, após um dano na parede vascular, ocorre a exposição 

dos componentes subendoteliais, tais como o colágeno, células musculares lisas e fibroblastos 

à corrente sanguínea, que promovem a adesão e ativação das plaquetas e a formação de 

tampões plaquetários (BAKER; BRASSARD, 2011).  

A hemostasia secundária, segundo o modelo celular da coagulação sanguínea, é 

dividida em três fases: iniciação, amplificação e propagação. A fase de iniciação, começa 

imediatamente após a lesão e envolve a exposição de um iniciador chave da coagulação, o 

fator tecidual (FT), o qual é uma proteína integral de membrana das células do subendotélio, 

que se liga ao FVII como um cofator, promovendo sua proteólise e ativação (FVIIa) 

(MCMICHAEL, 2012). O complexo FT/FVIIa cliva proteoliticamente traços de FIX e FX em 

FIX ativo (FIXa) e FX ativo (FXa), respectivamente. Essa ativação permite ao FX se associar 

ao seu cofator, fator V (FV) ativado pelo FXII, formando o complexo protrombinase nas 

células apresentadoras de FT. Este complexo tem por função converter protrombina em 

trombina (FIIa) (VERSTEEG et al., 2013). 

Na fase de amplificação, a pequena quantidade de trombina acumulada ativa as 

plaquetas que irão se aderir ao sítio do dano vascular. Em paralelo, a trombina converte mais 

FV em FVa, amplificando a atividade protrombinase, e converte o FVIII em FVIIIa. que atua 
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como cofator do FIXa na superfície das plaquetas ativadas e na presença de íons cálcio, 

aumentando a geração de FXa. Em adição, a trombina converte o FXI em FXIa (VERSTEEG 

et al., 2013) (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 - Modelo celular da coagulação sanguínea. Após um dano na parede vascular, ocorre 

a exposição dos componentes subendoteliais à corrente sanguínea, que promovem a adesão e 

ativação das plaquetas e a formação de tampões plaquetários. O fator tecidual (FT) é exposto 

e se liga ao FVII, o qual é ativado a FVIIa. O complexo FT/FVIIa ativa subsequentemente 

traços de FX e protrombina. A pequena quantidade de trombina (FIIa) produzida, ativa o FXI 

que ativa o FIX na superfície das plaquetas. O FIXa ativa, então, FX adicional. 

Simultaneamente, os traços de trombina gerados ativarão os fatores VIII (cofator do FIX) e V 

(cofator do FX), os quais aumentam drasticamente a atividade catalítica dos fatores IX e X, 

respectivamente. Finalmente, a ativação de trombina leva a conversão de fibrinogênio em 

fibrina. Em paralelo, a liberação de polifosfato (poli P) pelas plaquetas ativadas pode 

estimular a ativação adicional de FXII, FV e FXI e inibir a lise do coágulo formado 

(modificado de VERSTEEG et al., 2013). 

 

 

A fase de propagação ocorre em superfícies contendo fosfolipídeos pró-coagulantes 

como nas plaquetas ativadas. O FXIa converte mais FIX em FIXa, que se associa ao FVIIIa. 

Esse complexo tenase formado (FIXa/FVIIIa) juntamente com os íons cálcio, catalisa a 

conversão de FX em FXa, o qual forma o complexo FXa/FVa que resulta na formação de uma 
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grande quantidade de trombina que converte fibrinogênio em fibrina. Como etapa final, a 

trombina ativa o fator XIII que estabiliza o coágulo formado (VERSTEEG et al., 2013). 

 

 

1.3.4 Mutações no gene do fator IX e suas consequências no nível da proteína 

 

 

Há cerca de 1.101 tipos de mutações que podem ocorrer ao longo de todo o gene do 

FIX como mutações pontuais, deleções, inserções, rearranjos e inversões que provocam a 

hemofilia B. Os polimorfismos podem ser de dois tipos: polimorfismo de um único 

nucleotídeo e polimorfismo de comprimento, também conhecido como microsatélite. 

Informações adicionais sobre mutações e polimorfismos do FIX encontram-se na Internet 

(http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=F9) com explicações sobre a complexidade das 

bases moleculares da hemofilia B (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2011). 

As mutações pontuais são o defeito genético mais comum e estão presentes em, 

aproximadamente, 90% dos pacientes (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2011). Entre 

essas, destacam-se as mutações missense que levam à troca de um aminoácido da proteína e 

causam um decréscimo ou perda total da sua atividade (MUKHERJEE et al., 2008). Sommer 

e colaboradores (1992) estimaram que as mutações missense causam 59% das hemofilias B 

moderada e grave e que essas mutações são, na maioria das vezes, de origem independente. 

Em contraste, esse tipo de mutação foi encontrada em virtualmente todas as famílias (97%) 

com a doença de quadro leve e somente a minoria delas (41%) era de origem independente.  

As mutações nonsense, no qual um códon de parada é adicionado, ocorrem geralmente 

em códons CGA. O gene do FIX apresenta 6 desses códons e a transição da base nitrogenada 

C para T resulta no códon de parada TGA, levando, geralmente, a uma forma de hemofilia 

grave (BOWEN, 2002). 

As deleções são o segundo tipo de mutação mais encontrada, presentes em 

aproximadamente 5 a 10% dos pacientes. Essas mutações incluem a deleção inteira ou parcial 

do gene, bem como deleções internas e microdeleções de um ou vários pares de bases, 

podendo ocasionar perda de domínios da proteína e da sua atividade. Estão normalmente 

associadas ao quadro grave da doença (BOWEN, 2002).  

http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=F9


Introdução| 18 

 

 

As inserções, assim como as deleções, podem ser grandes ou somente de um 

nucleotídeo e afetam a função gênica ou o seu produto de maneira adversa. Rearranjos e 

inversões são muito raros na população hemofílica (BOWEN, 2002). 

O tipo de mutação designa não somente a gravidade da hemofilia B, como também a 

probabilidade que o paciente tem de desenvolver anticorpos inibidores durante a terapia de 

substituição. As mutações associadas com a ausência do produto gênico, tais como as 

deleções ou mutações nonsense, proporcionam um alto risco para o desenvolvimento de 

inibidores. Mutações associadas com a presença do produto gênico, mesmo que em pequenas 

quantidades, proporcionam um risco menor de desenvolvimento dos mesmos (BOWEN, 

2002). Entretanto, a caracterização da mutação ainda não possibilita prever o tipo de resposta 

imune que será desenvolvido pelo paciente, sendo que outros loci gênicos, como o complexo 

de histocompatibilidade principal (MHC), podem estar envolvidos (LOLLAR, 1999). 

 

 

1.4 Sistema de expressão lentiviral 

 

 

Nas últimas décadas, o aumento na demanda de produção de proteínas recombinantes 

visando estudos estruturais, funcionais e pré-clínicos estimulou as pesquisas para o 

desenvolvimento de novos sistemas de expressão, os quais podem produzir rapidamente 

quantidades significativas de proteínas recombinantes (GAILLET et al., 2010).  

 Tendo isso em mente, foram desenvolvidos os vetores lentivirais derivados dos 

lentivírus que compreendem um gênero da família Retroviridae, que incluem os patógenos 

humanos HIV-1, HIV-2, vírus da imunodeficiência símia (SIV) e outros vírus que infectam 

felinos (FIV) e ungulados (vírus da anemia infecciosa equina, vírus da artrite-encefalite 

caprina, vírus da imunodeficiência bovina, Maedi-Visna em ovinos) (SCHWEIZER; 

MERTEN, 2010).  

 A grande maioria dos vetores lentivirais é derivada do genoma do HIV-1, o qual é 

organizado em nove genes, dentre eles, três genes, gag, pol e env que carregam a informação 

necessária para a produção de proteínas estruturais (proteínas da matriz, capsídeo e 

nucleocapsídeo), de enzimas envolvidas na replicação (protease, transcriptase reversa e 

integrase) e da glicoproteína precursora do envelope (env). Gag codifica as proteínas 

estruturais, enquanto o gene pol codifica as enzimas que acompanham o RNA fita simples 
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(fs), e o gene env codifica o envelope viral (KATZ; SKALKA, 1994; ESCORS; 

BRECKPORT, 2010). 

Outros componentes importantes do genoma retroviral são elementos regulatórios cis-

acting, tais como duas repetições terminais longas (LTR), que além de possibilitarem a 

integração do genoma viral na célula hospedeira, são também responsáveis pela regulação da 

transcrição dos genes virais. As LTR contem sequências sinal de poliadenilação, sequências 

promotoras (TATA Box), além de sítios de ligação para fatores de transcrição das células 

hospedeiras. Existem também elementos necessários para a expressão, transcrição reversa e 

integração nos cromossomos do hospedeiro. Além disso, o genoma retroviral contem um sinal 

de empacotamento (psi ou ψ), necessário para o empacotamento do RNA nos vírions recém-

formados (WATANABE; TEMIN, 1982; CHARNEAU et al., 1992; ESCORS; 

BRECKPORT, 2010) (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 - Esquema do genoma do HIV-1. Flanqueado pelas regiões LTR, que controlam a 

expressão dos genes virais, estão os três genes que codificam proteínas estruturais e enzimas 

(gag, pol e env), além de genes que codificam proteínas regulatórias (tat e rev) e proteínas 

acessórias (vif, vpu, vpr e nef). Abreviações: CA - capsídeo, IN - integrase, MA - matriz, NC - 

nucleocapsideo, PR - protease, RT - transcriptase reversa, SU - superfície, TM - 

transmembrana, LTR - repetições terminais longas, RRE - elemento de resposta rer 

(modificado de ROBINSON, 2002). 

 

 

Várias modificações foram realizadas no genoma do HIV-1 com o objetivo de 

construir vetores eficientes e seguros. Há três gerações de vetores lentivirais, os quais são 

classificados de acordo com as deleções de genes virais realizadas. Os vetores de primeira 

geração não possuem um sinal de empacotamento funcional e nem o gene env completo 

(responsável pela codificação do envelope). Essa configuração garante que as células 

infectadas não produzam vírus replicantes, porém a presença do LTR, um promotor endógeno 

forte, poderia ativar proto-oncogenes por mutagênese insercional, e a presença de alguns 

elementos virais (vif, vpr, vpu, nef) no cassete do capsídeo levantaram a questões relacionadas 

à segurança devido as suas atividades citotóxicas e citostáticas (COCKRELL; KAFRI, 2007). 
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Alguns problemas foram solucionados nos vetores de segunda geração, com a deleção 

de mais quatro genes (vpr, vif, vpu e nef), responsáveis pela virulência, entretanto, alguns 

continuaram sem solução, como a transcrição dependente de tat e o uso do 3’ LTR como o 

promotor para dirigir a expressão do transgene (ZUFFEREY et al., 1997).  

Para otimizar o sistema lentiviral, os vetores de terceira geração foram desenvolvidos 

com a remoção do gene tat do cassete do capsídeo e a inativação do LTR do cassete do vetor. 

Dessa maneira, no cassete do capsídeo restaram apenas três dos nove genes originais do 

genoma do HIV-1 (gag, pol e rev), característica que aumenta a segurança do vetor reduzindo 

a probabilidade de formação de lentivírus competentes em replicação. Além disso, a 

substituição da região U3 do 5’ LTR do HIV-1 pelos promotores do citomegalovírus (CMV) 

ou do vírus do Sarcoma de Rous (RSV) eliminou a dependência de tat sem afetar a eficiência 

de transdução (DULL et al., 1998; PICANÇO-CASTRO et al., 2008). 

Outra melhoria foi o desenvolvimento dos vetores autoinativantes (self-inactivating) 

(SIN) , que inclui uma deleção da região enhancer e promotor na região U3 do 3’LTR do 

cassete de expressão (mostrado na Figura 10 como Δ). Essa deleção será duplicada durante a 

transdução, de modo que no provírus integrado tanto a região 5’ como a 3’ LTR terão a 

atividade promotora desligada. Essa característica leva à inativação transcricional, reduzindo 

a probabilidade de mobilização do vetor após uma infecção pelo HIV-1 (ZUFFEREY et al., 

1997; ZUFFEREY et al., 1998; DULL et al., 1998; COCKRELL; KAFRI, 2007; PICANÇO-

CASTRO et al., 2008). A adição das sequências cPPT (central polypurine tract) e CTS 

(central termination sequence) e do elemento WPRE são outras modificações importantes. As 

duas primeiras facilitam a entrada do cDNA viral no núcleo e explicam a capacidade do 

lentivírus de infectar células estacionárias, aumentando a eficiência de transdução dos vetores 

em células em divisão ou não (ZENNOU et al., 2000; COCKRELL; KAFRI, 2007). A adição 

da sequência WPRE, que é um elemento regulatório do vírus da hepatite, na região 3’ do 

transgene aumenta a estabilidade do transcrito, aumentando, consequentemente, a expressão 

do transgene (Figura 10) (ZUFFEREY et al., 1999; POPA et al., 2002).  



Introdução| 21 

 

 

 

Figura 10 - Sistema de terceira geração do vetor derivado de HIV-1 independente de tat. Os 

vetores SIN possuem um promotor interno para promover a expressão do transgene, bem 

como elementos como o IRES que permite a expressão de duas proteínas independentes, e o 

WPRE que aumenta a estabilidade do RNA. O cassete do capsídeo contem apenas os genes 

gag, pol, tat e rev. O cassete do envelope é derivado do vírus da estomatite vesicular (VSV-G) 

no lugar do envelope do HIV-1 (modificado de PICANÇO-CASTRO et al., 2008). 

 

 

A transdução realizada por vetores lentivirais possibilita a geração rápida de linhagens 

celulares de mamíferos produtoras de proteínas. Esse sistema é flexível, permitindo a inserção 

de grandes genes na cromatina do hospedeiro. A transdução de células com as partículas 

lentivirais é simples e as linhagens de células, teoricamente, são capazes de produzir proteínas 

por um tempo indefinido devido à integração estável do genoma proviral no genoma 

hospedeiro (SPENCER et al., 2011). 

Os níveis elevados de produção proteica resultam, primordialmente, de dois aspectos 

da transdução lentiviral. Primeiro, é a habilidade de se obter um grande número de cópias do 

transgene, através de múltiplas rodadas de transdução. Segundo, é o contexto genômico no 

qual os vetores lentivirais se integram, demonstrando uma preferência distinta de integração 

em elementos codificantes do gene (SPENCER et al., 2011). 

Devido às suas características, os vetores lentivirais podem infectar diferentes tipos de 

células estacionárias ou em divisão com alta eficiência, como neurônios (NALDINI et al., 

1996), macrófagos (MIYAKE et al., 2007), células-tronco hematopoéticas (ZHANG et al., 

2007), entre outras, sendo utilizados na expressão de proteínas recombinantes como o fator 

VIII da coagulação sanguínea (SPENCER et al., 2011; GONSALES DA ROSA, et al., 2012).  

Cassete de 

expressão

Cassete do 

capsídeo

Cassete do 

envelope

Vetor lentiviral de terceira geração
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Em conjunto, essas características demonstram que o sistema lentiviral é apropriado 

para a produção do FIX recombinante e permite a geração de linhagens celulares com 

expressão estável e duradoura do mesmo. 

Assim, neste trabalho optamos pelo uso de um vetor lentiviral de terceira geração não 

comercial denominado p1054CIGWS (1054) para a construção de uma molécula 

recombinante de FIX e testamos a sua eficiência de produção em duas linhagens celulares 

humanas, 293T e SK-Hep-1. 
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2 Conclusão 

 

 

Neste trabalho foram realizadas a clonagem e a expressão do FIX da coagulação 

sanguínea em duas linhagens celulares humanas, 293T e SK-Hep-1, utilizando o sistema de 

expressão lentiviral e, após análises comparativas de desempenho entre os dois tipos 

celulares, podemos inferir que a linhagem celular hepática SK-Hep-1 foi a melhor produtora 

da proteína recombinante funcional. 

É preciso reavaliar, entretanto, a MOI para futuras transduções, pois o elevado número 

de cópias lentivirais integradas no genoma celular pode influenciar negativamente a expressão 

prolongada de proteínas heterólogas. 

Como futuras possibilidades de continuidade deste trabalho pensamos que essas 

linhagens poderão ser adaptadas ao crescimento em suspensão para aumentar a quantidade de 

FIX recombinante humano; protocolos de purificação desta proteína e realização de estudos 

em modelos animais hemofílicos para avaliar a eficácia e imunogenicidade dessa molécula 

recombinante in vivo também deverão ser realizados. 
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