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RESUMO 

 

 

BOMFIM, A. S. Geração de novas variantes de fator IX recombinante humano com 

aumento da sua atividade biológica. 2018. 137f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

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 de FIX derivado de plasma humano ou FIX recombinante. A terapia baseada 

nestas abordagens apresenta limitações como os altos custos e a baixa disponibilidade para a 

população de hemofílicos. O FIX é uma proteína complexa com grande variedade de 

modificações pós-traducionais e, por isso, apresenta baixa atividade específica e 

produtividade. A produção de um FIX recombinante com aumento na sua atividade 

coagulante pode contribuir para terapias de reposição e gênica mais eficazes nas quais 

quantidades menores das moléculas cataliticamente melhoradas serão necessárias para se 

obter os benefícios terapêuticos do FIX. Essa infusão diminuída poderá reduzir ou eliminar a 

geração de inibidores de FIX, minimizando os efeitos colaterais e reduzindo os custos do 

tratamento, sendo um dos desafios atuais no tratamento da hemofilia B. Nesse contexto, a 

engenharia genética tem se tornado uma ferramenta importante na modificação de proteínas 

de interesse farmacêutico visando a melhora das suas propriedades bioquímicas e biofísicas. 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver novas variantes de FIX recombinante humano 

com aumento da sua atividade biológica. Para isso, fizemos um estudo detalhado da estrutura 

da proteína FIX e geramos três variantes FIX-YKALW, FIX-ALL e FIX-LLW, utilizando a 

técnica de mutagênese sítio dirigida. Essas variantes foram expressas em células humanas SK-

Hep-1 tratadas com vitamina K e as proteínas foram caracterizadas in vitro e in vivo. A 

quantidade de FIX total secretada no sobrenadante celular foi similar entre as variantes FIX-

YKALW e FIX-LLW (3,2 µg/mL), enquanto FIX-ALL apresentou a menor expressão (1,8 

µg/mL), quantidades 2-3 vezes menores que de FIX controle (FIX-WT). Entretanto, a 

atividade biológica das variantes foi, em média, 6,2 vezes maior que FIX-WT, com atividade 

específica 11 vezes maior para FIX-YKALW e FIX-LLW e 24 vezes maior para FIX-ALL. 

FIX-YKALW apresentou a melhor geração de trombina in vitro dentre as variantes e 

destacou-se na avaliação da eficiência hemostática em camundongos hemofílicos B, na qual 

uma dose 5 vezes menor que a recomendada de FIX foi suficiente para promover uma 

resposta pró-coagulante. Neste trabalho foram desenvolvidas 3 novas variantes de FIX 

recombinante humano com maior atividade específica que o fator disponível no Sistema 

Único de Sáude. O FIX-ALL apresentou-se como a proteína mais potente in vitro descrita até 

o momento e FIX-YKALW como a mais promissora, dentre as mutantes desenvolvidas, na 

proteção hemostática in vivo. Estudos complementares são necessários para transpor a 

barreira da pesquisa para a utilização desses novos fatores de coagulação no tratamento da 

hemofilia B. Entretanto, esse trabalho apresenta novas proteínas com potencial de serem 

usadas na combinação com a terapia gênica bem como na terapia de reposição.  

 

 

Palavras-chave: hemofilia B, FIX recombinante humano, variantes de FIX, atividade 

coagulante. 
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ABSTRACT 

 

 

BOMFIM, A. S. Generation of novel recombinant human factor IX variants with 

enhanced clotting activity. 2018. 137f. Thesis (Doctoral degree). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  
 

 

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 factor or recombinant protein. Coagulation therapy based on these 

approaches has limitations as high costs and low availability to hemophilic population. FIX is 

a complex protein with a wide variety of post-translational modifications and, therefore, 

presents low specific activity and productivity. The production of recombinant FIX with 

enhanced coagulant activity may contribute to more effective protein replacement and gene 

therapies in which reduced amounts of catalytically improved molecules will be required to 

obtain the therapeutic benefits of FIX. This fewer infusion may reduce or eliminate the 

generation of FIX inhibitors, minimizing side effects and reducing treatment costs. It is one of 

the current challenges for hemophilia B treatment. In this context, bioengineering has become 

an important tool for pharmaceutical interest protein modification to improve its biochemical 

and biophysical properties. This study focused on development of new recombinant human 

FIX variants with augmented clotting activity. We performed a detailed study of FIX protein 

structure and generated three variants, FIX-YKALW, FIX-ALL and FIX-LLW, using site-

directed mutagenesis. Such variants were expressed in SK-Hep-1 cells treated with vitamin K 

and they were characterized in vitro and in vivo. The amount of FIX secreted in the cell 

supernatant was similar between FIX-YKALW and FIX-LLW (3.2 μg/mL), whereas FIX-

ALL displayed the lowest expression (1.8 μg/mL), 2-3 times lower than FIX-wild-type (FIX-

WT). However, the clotting activities of FIX variants were 6.2 times greater than FIX-WT. 

FIX-YKALW e FIX-LLW showed 11-fold higher specific activity and FIX-ALL showed 24-

fold higher specific activity. FIX-YKALW displayed the greatest generation of thrombin in 

vitro among variants and was highlighted in the evaluation of haemostatic efficiency in 

hemophiliac B mice, in which a dose 5 times lower than the recommended FIX replacement 

therapy was enough to promote a procoagulant response. We generated 3 novel recombinant 

human FIX variants with enhanced specific activity than FIX available on the health system. 

FIX-ALL with higher in-vitro potency than any other known hyperfunctional FIX variant and 

FIX-YKALW as the most promising variant, among the generated mutants, for in-vivo 

haemostatic protection. Further studies are required to overcome the barrier to research for 

application of new coagulation factors on hemophilia B treatment. However, we have 

presented new proteins with potential for therapeutic use combined with gene therapy as well 

as in protein replacement therapy. 

 

 

Keywords: hemophilia B, recombinant human FIX, FIX variants, clotting activity. 
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RESUMEN 

 

 

BOMFIM, A. S. Generación de nuevas variantes de factor IX recombinante humano con 

aumento de su actividad biológica. 2018. 137h. Tesis (Doctorado). Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas de Ribeirão Preto – Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

 

 

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, el cual se basa en 

la administración de FIX derivado de plasma humano o FIX recombinante. La terapia basada 

en estos enfoques presenta limitaciones como los altos costos y la baja disponibilidad para la 

población de hemofílicos. El FIX es una proteína compleja con gran variedad de 

modificaciones postraduccionales y, por eso, presenta baja actividad específica y 

productividad. La producción de un FIX recombinante con aumento en su actividad 

coagulante puede contribuir para terapias de reposición y génica más eficaces en las cuales 

cantidades menores de las moléculas catalíticamente mejoradas serán necesarias para obtener 

los beneficios terapéuticos del FIX. Esa infusión disminuida podrá reducir o eliminar la 

generación de inhibidores de FIX, minimizando los efectos colaterales y reduciendo los costos 

del tratamiento, siendo uno de los desafíos actuales en el tratamiento de la hemofilia B. En ese 

contexto, la ingeniería genética se ha convertido en una herramienta importante en la 

modificación de proteínas de interés farmacéutico con el fin de mejorar sus propiedades 

bioquímicas y biofísicas. Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar nuevas variantes de FIX 

recombinante humano con aumento de su actividad biológica. Para eso, hicimos un estudio 

detallado de la estructura de la proteína FIX y generamos tres variantes FIX-YKALW, FIX-

ALL y FIX-LLW, utilizando la técnica de mutagénesis sitio dirigida. Esas variantes fueron 

expresadas en células humanas SK-Hep-1 tratadas con vitamina K y las proteínas fueron 

caracterizadas in vitro e in vivo. La cantidad de FIX total secretada en el sobrenadante celular 

fue similar entre las variantes FIX-YKALW y FIX-LLW (3,2 µg/mL), mientras que FIX-ALL 

presentó la menor expresión (1,8 µg/mL), cantidades 2-3 veces menores que de FIX control 

(FIX-WT). Sin embargo, la actividad biológica de las variantes fue, en media, 6,2 veces 

mayor que FIX-WT, con actividad específica 11 veces mayor para FIX-YKALW y FIX-LLW 

y 24 veces mayor para FIX-ALL. FIX-YKALW presentó la mejor generación de trombina in 

vitro entre las variantes y se destacó en la evaluación de la eficiencia hemostática en ratones 

hemofílicos B, en la cual una dosis 5 veces menor que la recomendada de FIX fue suficiente 

para promover una respuesta procoagulante. En este trabajo fueron desarrolladas 3 nuevas 

variantes de FIX recombinante humano con mayor actividad específica que el factor 

disponible en el Sistema Único de Salud. El FIX-ALL se presentó como la proteína más 

potente in vitro descripta hasta el momento y FIX-YKALW como la más promisora, entre las 

mutantes desarrolladas, en la protección hemostática in vivo. Estudios complementares son 

necesarios para traspasar la barrera de la investigación para la utilización de esos nuevos 

factores de coagulación en el tratamiento de la hemofilia B. Por lo tanto, este trabajo presenta 

nuevas proteínas con potencial de ser usadas en combinación con terapia génica así como en 

la terapia de reposición.  

 

 

Palabras clave: hemofilia B, FIX recombinante humano, variantes de FIX, actividad 

coagulante. 
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LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. 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 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.................................................................................................. 
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Figura 2. Hereditariedade da hemofilia B. A) Indivíduos normais. B) Herança 

transmitida pela mãe portadora de mutação no gene FIX acarreta em filho 

hemofílico e filha portadora. C) Herança transmitida pelo pai hemofílico acarreta 

em filhas portadoras obrigatórias de mutação no gene FIX. D) Filha portadora de 

mutação no gene FIX após ocorrência de mutação de novo ausente em gerações 

pregressas. E) Filho hemofílico após ocorrência de mutação de novo ausente em 

gerações pregressas. F) Mulher hemofílica em decorrência da união de homem 

com hemofilia e mulher portadora................................................................................. 
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Figura 3. Localização do gene do FIX. O gene do FIX está situado no braço longo 

do cromossomo X na banda Xq27.1.............................................................................. 
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Figura 4. 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.................................................................................... 
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Figura 5. Estrutura primária do FIX humano com sua sequência de aminoácidos e 

respectivos 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.................................................................... 
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Figura 6. 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......................................................................................................................... 
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Figura 7. Regimes de tratamento da hemofilia B. A profilaxia primária caracteriza-

se pela reposição regular contínua com início antes de evidências de alteração 

osteocondral e iniciada antes da segunda hemartrose e idade até 3 anos. A 

profilaxia secundária define-se como um tratamento de reposição regular contínuo 

com início após duas ou mais hemartroses e antes do aparecimento de alteração 

osteocondral. Já a terciária, inicia-se após evidência de alteração osteocondral. O 

último tipo de profilaxia é o de curta duração que tem como objetivo prevenir 

sangramentos, sendo realizado por períodos inferiores a 45 semanas ao ano............. 
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Figura 8. Exemplos de estratégias de biogenharia para aumentar as propriedades 
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Figura 9. Fluxograma resumindo as etapas do trabalho................................................ 
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Figura 10. Esquema dos vetores utilizados na produção viral através de co-

transfecção tripla. A) Vetor de 3
a
 geração derivado do HIV-1, bicistrônico, que 

codifica para EGFP (p1054-CIGWS); B) Vetor que codifica para o capsídeo viral 

(pCMVΔR8.91); C) Vetor para o envelope viral (pMD2.VSVG), que codifica para 

a glicoproteína G do vírus da estomatite vesicular...................................................... 
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Figura 11. Modelo molecular por homologia estrutural da variante FIX-YKALW e 

localização das mutações definidas in silico. O domínio Gla está representado em 

azul e as mutações inseridas nele estão em destaque (G4Y e V10K). Os domínios 

EGF-1 e EGF-2 estão representados em violeta e verde, respectivamente, e a 

mutação V86A no linker entre eles está ilustrada em vermelho. O domínio serina 

protease do FIX-YKALW está em marrom e em destaque, as mutações R338L e 

S377W........................................................................................................................... 
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Figura 12. Modelo molecular por homologia estrutural da variante FIX-ALL e 

localização das mutações definidas in silico. O domínio Gla está representado em 

azul. Os domínios EGF-1 e EGF-2 estão representados em violeta e verde, 

respectivamente, e a mutação V86A no linker entre eles está ilustrada em 

vermelho. O domínio serina protease do FIX-ALL está em marrom e em destaque, 

as mutações K265L e R338L...................................................................................... 
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Figura 13. Modelo molecular por homologia estrutural da variante FIX-LLW e 

localização das mutações definidas in silico. O domínio Gla está representado em 

azul. Os domínios EGF-1 e EGF-2 estão representados em violeta e verde, 

respectivamente. O domínio serina protease do FIX-LLW está em marrom e em 

destaque, as mutações nele inseridas (R338L, E372L e S377W)................................ 
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Figura 14. Esquema estrutural da proteína FIX. 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 – 
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1 Introdução 

 

1.1 Coagulação e hemostasia  

 

A cascata de coagulação leva à geração de trombina e, consequentemente, à conversão 

de fibrinogênio em polímeros de fibrina que, em conjunto com a agregação plaquetária, atua 

na manutenção da hemostasia (HORAVA; PEPPAS, 2017). As etapas da coagulação podem 

ser divididas em (1) formação de fibrina, (2) fibrinólise, (3) função plaquetária e (4) 

anticoagulantes naturais (DELOUGHERY, 2015). 

A cascata de coagulação engloba  uma série de reações enzimáticas envolvendo 

proteínas e plaquetas ativadas responsáveis por amplificar o sinal gerado por um  trauma 

inicial, resultando na formação do coágulo de fibrina. A via clássica da coagulação, proposta 

por Davie, Ratnoff e Macfarlane (1964) divide a coagulação em uma via extrínseca 

(envolvendo elementos do sangue e também elementos que usualmente não estão presentes no 

espaço intravascular) e uma via intrínseca (iniciada por componentes presentes no espaço 

intravascular), que convergem para uma via comum, a partir da ativação do fator X (FX) 

(DAVIE; RATNOFF, 1964; MACFARLANE, 1964). Essas  vias foram descritas baseadas em 

testes laboratoriais in vitro, entretanto, não refletem as observações clínicas. Diante disso e de 

algumas observações chaves, surgiu a necessidade de uma revisão do modelo clássico da 

coagulação, visto que o mesmo não conseguia responder várias importantes indagações 

relacionadas à clínica de pacientes portadores de certos distúrbios hemostáticos 

(FRANCISCHETTI, 2008; DELOUGHERY, 2015).  

Dessa forma, foi desenvolvido um modelo para a hemostasia baseado em superfícies 

celulares que substitui o modelo clássico da cascata de coagulação. Esse modelo enfatiza a 

interação dos fatores da coagulação com superfícies celulares específicas e parece ser capaz 

de explicar muitas questões até então não entendidas, quando empregado  apenas o modelo 

tradicional da cascata (FRANCISCHETTI, 2008; DELOUGHERY, 2015).  

Segundo o modelo celular da coagulação sanguínea, após um dano na parede vascular, 

durante a hemostasia primária, 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).  
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A hemostasia secundária 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 fator VII (FVII) como um cofator, 

promovendo sua proteólise e ativação (FVIIa) (MCMICHAEL, 2012). O complexo FT/FVIIa 

cliva proteoliticamente traços de fator IX (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 fator XII (FXII), formando o complexo protrombinase nas células apresentadoras de FT. 

Este complexo tem por função converter protrombina em trombina (FIIa) (VERSTEEG et al., 

2013) (Figura 1). 

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 fator VIII (FVIII) em 

FVIIIa que atua 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 fator XI (FXI) 

em FXIa (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 

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). 
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Figura 1 – 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 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). 

 

 

O conhecimento sobre a coagulação sanguínea e a hemostasia são necessários para a 

compreensão das coagulopatias como a hemofilia B e seus tratamentos. 

 

1.2 Hemofilia B 

 

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

hemorrágica recessiva ligada ao cromossomo X, caracterizada pela deficiência quantitativa ou 

qualitativa do FIX (BRUNETTI-PIERRI et al., 2009), o que leva os pacientes a uma 
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incapacidade de produzir adequadamente um coágulo estável após um dano no tecido 

(DUNN, 2010). É transmitida quase que exclusivamente a indivíduos do sexo masculino por 

mães portadoras da mutação (cerca de 70% dos casos) (Figura 2B). Porém, em cerca de 30% 

dos casos, a doença origina-se a partir de uma mutação de novo, fenômeno que pode ocorrer 

na mãe ou no feto. Os casos decorrentes de mutações de novo são chamados de esporádicos, 

podendo tratar-se de pacientes isolados (um único caso presente), ou a ocorrência apenas 

entre irmãos, ou seja, ausente em gerações pregressas (WORLD FEDERATION OF 

HEMOPHILIA, 2016; HORAVA; PEPPAS, 2017) (Figura 2E). 

Filhas de homem com hemofilia serão portadoras obrigatórias (Figura 2C). Apesar de 

muito rara, a hemofilia pode ocorrer em mulher (Figura 2F), em decorrência da união de 

homem com hemofilia e mulher portadora. Mais comumente, mulheres portadoras podem 

apresentar baixos níveis de FIX, evento este relacionado à síndrome de Turner ou à inativação 

do cromossomo X que não carreia a mutação associada à hemofilia, processo conhecido como 

compensação de dose (BAUER, 2015). 

 

 

Figura 2 – Hereditariedade da hemofilia B. A) Indivíduos normais. B) Herança transmitida 

pela mãe portadora de mutação no gene FIX acarreta em filho hemofílico e filha portadora. C) 

Herança transmitida pelo pai hemofílico acarreta em filhas portadoras obrigatórias de mutação 

no gene FIX. D) Filha portadora de mutação no gene FIX após ocorrência de mutação de novo 

ausente em gerações pregressas. E) Filho hemofílico após ocorrência de mutação de novo 

ausente em gerações pregressas. F) Mulher hemofílica em decorrência da união de homem 

com hemofilia e mulher portadora (modificado de MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 
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A prevalência da doença é de 1 em cada 25.000 a 30.000 homens no mundo 

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

hereditária do tipo B, a maioria (47%) se encontra na faixa etária dos 19 aos 44 anos, seguido 

por indivíduos acima dos 45 anos (33%) (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 

2016). A Tabela 1 apresenta a incidência de hemofilia B nos 10 países com maior número de 

casos relatados no ano de 2015. 

 

 

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

2015. 

Países Hemofilia B 

Estados Unidos 4.421 

Índia 2.127 

Brasil 1.945 

China 1.787 

Reino Unido 1.450 

França 1.267 

Irã  1.071 

Japão 1.064 

Egito 1.062 

Turquia 878 

Fonte: WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016 

 

 

1.2.1 Manifestações clínicas 

 

Essa enfermidade manifesta-se clinicamente pelo aparecimento de sangramentos,  

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 (KESSLER; 

MARIANI, 2006) (Tabela 2). A proporção de pacientes distribuídos entre os níveis de 
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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). 

 

 

Tabela 2 - Classificação fenotípica da hemofilia B e suas características clínicas. 

Classificação 
Nível de FIX 

(IX:C) 
Frequência Fenótipo Clínico 

Idade média 

ao diagnóstico 

Grave <0,01 UI/mL 

(<1% da 

atividade normal) 

60% Hemorragias 

espontâneas músculo-

esquelética e de 

tecidos moles 

 

≤2 anos 

Moderada 0,01 – 0,05 

UI/mL 

(1 – 5% da 

atividade normal) 

15% Hemorragias nas 

articulações e em 

músculos após 

pequenas lesões ou 

intervenção cirúrgica 

 

<5 anos 

Leve 0,05 – 0,40 

UI/mL 

(5 – 40% da 

atividade normal) 

25% Hemorragias somente 

em pós-operatórios e 

traumas 

Tardiamente 

Fonte: HORAVA; PEPPAS, 2017 

 

 

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. 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 (KESLEER; MARIANI, 2006). 

Hemorragia cerebral é uma complicação grave que pode resultar de um trauma leve ou 

ocorrer espontaneamente, particularmente em pacientes com o quadro grave da doença. 
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Sintomas associados incluem enxaquecas, vômitos, sonolência, mudanças de comportamento, 

visão dupla e convulsões (HORAVA; PEPPAS, 2017). Hemorragias cerebrais são a principal 

causa de morte hemorrágica (DELOUGHERY, 2015). 

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 

(KESSLER; MARIANI, 2006).  

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. Muitas vezes, 

essa forma de hemofilia é diagnosticada somente na idade adulta (DARBY et al., 2007). 

Cerca de um terço das portadoras da mutação são classificadas como assintomáticas, 

isto é, elas possuem 40 – 60% dos níveis de FIX plasmático e apresentam sangramento 

anormal. As portadoras sintomáticas apresentam um quadro leve de manifestação da doença, 

entretanto, possuem fluxo menstrual mais intenso e prolongado conhecido como menorragia, 

dismenorreia (cólica menstrual intensa) e sangramentos durante a ovulação que causam dor. 

Esse tipo de sangramento pode tornar-se grave, especialmente em portadoras com nível de 

FIX plasmático muito baixo. Há também um alto risco de hemorragia em cistos ovarianos 

devido ao aumento do sangramento interno durante a ovulação bem como o desenvolvimento 

de endometriose (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016). 

 

1.3 Fator IX 

 

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 (CHOO et al., 1982; KURACHI; DAVIE, 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 (ANSON et al., 

1984; YOSHITAKE et al., 1985), passos esses essenciais para futuros estudos que visavam a 

clonagem e expressão do FIX em células de mamíferos. Neste mesmo período, Camerino e 
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colaboradores (1984) demonstraram a localização do gene do FIX no braço longo do 

cromossomo X na banda Xq27.1 (CAMERINO et al., 1984) (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Localização do gene do FIX. O gene do FIX está situado no braço longo do 

cromossomo X na banda Xq27.1 (modificado de SPATZ; BORG; FEUNTEUN, 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). 

 

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 e X e a proteína C. 

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 

(DAVIE; FUJIKAWA; KISIEL, 1991). 

 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 
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resíduos de ácido glutâmico. 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 (MA, 2010), peso molecular de 55 kDa, e sua ativação proteolítica ocorre 

via complexo FVIIa/FT ou FXIa, de acordo com o modelo celular da coagulação sanguínea, 

resultando na formação da sua forma ativada denominada FIXa (SCHMIDT; BAJAJ, 2003) 

(Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – 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). 
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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 5 e 6).  

 

 

 

Figura 5 – Estrutura primária do FIX humano com sua sequência de aminoácidos e 

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

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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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 FIX aos fosfolipídeos e às células 

endoteliais. Esse domínio é codificado pelos éxons 2 e 3, 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

 (ZÖGG; 

BRANDSTETTER, 2009).  

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 FIXa ao complexo tenase (complexo 

FIXa/FVIIIa). Esses domínios são codificados pelos éxons 4 e 5 (MA, 2010).  

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 nesse domínio: sulfatação na tirosina 155, N-glicosilação nos resíduos 

de asparagina 157 e 167, 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 (ZÖGG; BRANDSTETTER, 2009).  

No domínio catalítico do FIX, codificado pelos éxons 7 e 8, encontra-se o sítio ativo 

serina-protease, caracterizada pela tríade catalítica conservada dessas enzimas (His221, 

Ser365 e Asp264). Este domínio está compreendido do resíduo de valina 181 ao resíduo de 

treonina 415 (VYSOTCHIN; MEDVED; INGHAM, 1993). 
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Figura 6 – 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). 

 

 

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 (RISHAVY; BERKNER, 2012).  

 

1.3.3 Mutações no gene do fator IX e suas consequências na 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 (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2012). Os polimorfismos podem ser de dois 

tipos: polimorfismo de um único nucleotídeo e polimorfismo de comprimento, também 

conhecido como microssatélite (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 2012). 

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

aproximadamente, 90% dos pacientes hemofílicos (JAYANDHARAN; SRIVASTAVA, 

2012). 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 encontrado em, praticamente, todas as 

famílias (97%) com a doença de quadro leve e somente a minoria delas (41%) era de origem 

independente (SOMMER et al., 1992). Essas mutações podem ser classificadas em dois 

grandes grupos: 
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 Tipo I : mutações quantitativas, as quais resultam em níveis plasmáticos reduzidos da 

proteína normal. 

 Tipo II: mutações qualitativas da proteína com sua função reduzida, podendo estar presente 

em quantidade normal ou inferior no plasma. 

Muitas mutações missense podem se enquadrar em ambas categorias.  

As mutações do tipo I podem resultar de uma mutação no peptídeo sinal, o qual 

direciona o tráfico intracelular da proteína e não possui efeito na função da forma circulante 

no plasma. Defeitos no peptídeo sinal podem levar à redução da quantidade de proteína 

secretada, promovendo um grande espectro de gravidade da doença. A maioria dos defeitos 

do tipo I são causados pela diminuição da transcrição ou secreção proteica, causando a 

hemofilia B grave (LEE; BERNTORP; HOOTS, 2011). 

Todavia, aproximadamente 60% das mutações que causam a coagulopatia do tipo B 

são, predominantemente, do tipo II, característica incomum se comparada com deficiências de 

outros fatores de coagulação. Mutações que ocorrem nos resíduos da tríade catalítica do sítio 

ativo resultam em uma proteína sem atividade catalítica, o que acarreta no quadro grave da 

hemofilia B e aumento da incidência de inibidores. Outro exemplo de defeito do tipo II são 

mutações no pro-peptídeo, o qual medeia a interação com a γ-carboxilase. Alterações nessa 

região produzem proteínas com baixa atividade devido ao comprometimento da ligação 

fosfolipídica, resultando na doença leve a moderada (SAUNDERS; PERKINS, 2008). 

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 substituição da base 

nitrogenada C por 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 do tipo II 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).  

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 
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reposição. 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 Tratamento da hemofilia B 

 

1.4.1 Tipos de terapia 

 

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

hemorrágicos visando evitar artropatias incapacitantes e dano tecidual e melhorar a qualidade 

de vida e sobrevida, através da reposição dos fatores de coagulação ausentes (GATER; 

THOMSON; STRANDBERG-LARSEN, 2011). 

As modalidades de tratamento da hemofilia são definidas pela periodicidade com que 

é realizada a reposição dos fatores de coagulação, podendo ser sob demanda (episódico) ou 

profilático. O objetivo principal do tratamento sob demanda é oferecer uma compensação 

imediata de FIX após um episódio hemorrágico e minimizar o impacto do sangramento na 

sobrevivência ou no dano a longo prazo. Por outro lado, a profilaxia consiste no uso regular 

de concentrados de fator de coagulação a fim de manter os níveis de fator suficientemente 

elevados, mesmo na ausência de hemorragias, para prevenir os episódios de sangramentos, 

podendo ser classificada em primária, secundária e terciária, ou intermitente (periódica ou de 

curta duração) (SRIVASTAVA et al., 2013) (Figura 7).  
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Figura 7 – Regimes de tratamento da hemofilia B. A profilaxia primária caracteriza-se pela 

reposição regular contínua com início antes de evidências de alteração osteocondral e iniciada 

antes da segunda hemartrose e idade até 3 anos. A profilaxia secundária define-se como um 

tratamento de reposição regular contínuo com início após duas ou mais hemartroses e antes do 

aparecimento de alteração osteocondral. Já a terciária, inicia-se após evidência de alteração 

osteocondral. O último tipo de profilaxia é o de curta duração que tem como objetivo prevenir 

sangramentos, sendo realizado por períodos inferiores a 45 semanas ao ano (modificado de 

COPPOLA; DI CAPUA; DE SIMONE, 2008). 

 

 

A profilaxia primária caracteriza-se pela reposição regular contínua com início antes 

de evidências de alteração osteocondral e iniciada antes da segunda hemartrose e idade até 3 

anos. A profilaxia secundária define-se como um tratamento de reposição regular contínuo 

com início após duas ou mais hemartroses e antes do aparecimento de alteração osteocondral. 

Já a terciária, inicia-se após evidência de alteração osteocondral. O último tipo de profilaxia é 

o de curta duração que tem como objetivo prevenir sangramentos, sendo realizado por 

períodos inferiores a 45 semanas ao ano (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 

2016). 

 Diversos estudos demonstram os benefícios do regime profilático na qualidade de vida 

dos hemofílicos, como a redução dos riscos de hemorragias espontâneas e complicações 
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subsequentes das hemartroses (GOUW; VAN DER BOM; MARIJKE VAN DEN BERG, 

2007; MANCO-JOHNSON et al., 2007; COPPOLA et al., 2012), bem como a prevenção de 

hemorragia intracranial e outros tipos de hemorragias graves, prevenção de dor e redução na 

incapacitação a longo prazo (COPPOLA et al., 2012), sendo, portanto, recomendado como a 

primeira linha de tratamento para crianças com hemofilia grave e ao longo dos anos, observa-

se um aumento na profilaxia em pacientes adultos (BAUER, 2015).  

Segundo dados da Federação Mundial de Hemofilia (2016), estima-se que no Brasil 

89% dos hemofílicos acima de 18 anos de idade e 65% com menos de 18 anos recebem 

tratamento profilático (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016). Atualmente, um 

paciente com tratamento plasmático para hemofilia B custa para o SUS R$ 49.917,00. De 

acordo com o volume da aquisição de FIX plasmático pelo governo em licitação, no período 

entre 13/08/2015 e 12/08/2016, foram adquiridos um total de 94.500.000 unidades 

internacionais (UI) de FIX derivado de plasma a um valor total de R$ 51.795.450,00, 

resultando em um valor médio por UI de R$ 0,55 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).   

Estimativas sugerem que os fatores de coagulação correspondem a até 98% do total de 

gastos com o tratamento da hemofilia. Há diversos fatores que impactam nos custos médicos 

diretos do tratamento como o tipo de fator prescrito (derivado de plasma ou recombinante), 

tipo de tratamento (sob demanda ou profilático), idade dos pacientes e comorbidade 

(contaminação por HIV ou HCV) (GATER; THOMSON; STRANDBERG-LARSEN, 2011).   

Estima-se que mais de 75% da população mundial de hemofílicos (cerca de 350.000 

pessoas) não é tratada regularmente ou não recebe nenhum tipo de tratamento (ARRUDA; 

DOSHI; SAMELSON-JONES, 2017). As limitações são devido aos custos associados ao 

valor de mercado do fator (derivado do plasma ou recombinante), aos cuidados médicos e às 

possíveis complicações com a terapia (BERNTORP; SHAPIRO, 2012). Sem os tratamentos 

mais modernos, a expectativa de vida média é de 11 anos, o que é uma realidade em muitos 

países em desenvolvimento (DARBY et al., 2007). 

 

1.4.2 Produtos disponíveis no mercado e suas limitações 

 

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 
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pureza (AlphaNine
®

 SD, Octanine
®

, Immunine
TM

); de ultra pureza (Mononine
®

; Nonafact
®

) 

ou recombinante (HORAVA; PEPPAS, 2017) (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 – Produtos comercialmente disponíveis para o tratamento da hemofilia B 

Produto 
Companhia 

farmacêutica 
Tipo Uso 

Aprovação 

FDA 

Mononine
®
/ 

Berinin-P
®
 

CSL Behring Derivado de 

plasma 

 

Demanda 1992 

Immunine
TM

 Baxter/Baxalta Derivado de 

plasma 

 

Demanda e profilaxia - 

AlphaNine 

SD
®
 

Grifols Derivado de 

plasma 

 

Demanda 1996 

Octanine
®
 Octapharma Derivado de 

plasma 

 

Demanda - 

Fator IX
®

 Grifols Derivado de 

plasma 

 

Demanda e profilaxia - 

BeneFIX
®

 Pfizer Recombinante Demanda 

 

1997 

RIXUBIS
TM

 Baxter/Baxalta Recombinante 

 

Demanda e profilaxia 2013 

ALPROLIX
®

 Biogen Idec Recombinante de 

longa duração 

 

Demanda e profilaxia 2014 

IXINITY
®
 Cangene 

Emergent 

BioSolutions 

 

Recombinante Demanda 2015 

IDELVION
®
 CSL Behring Recombinante de 

longa duração 

 

Demanda e profilaxia 

 

2016 

REBINYN
®
 Novo Nordisk Recombinante de 

longa duração 

Demanda e profilaxia 2017 

Fonte: HORAVA; PEPPAS, 2017 

 

 

O Brasil não apresenta tecnologia para a produção de concentrados de FIX derivado 

de plasma. O plasma brasileiro, proveniente de doações, é fracionado por companhias 

europeias e retorna ao país na forma de concentrado de fator liofilizado, tendo assim um 
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elevado custo. O FIX recombinante também precisa ser importado, o que acarreta em um alto 

valor de mercado. Em 2015, o Brasil utilizou mais de 103 milhões de UI de concentrados de 

FIX, dos quais 100% eram derivados de plasma humano (WORLD FEDERATION OF 

HEMOPHILIA, 2016). A Tabela 4 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 4 – Comparação de consumo de FIX derivado de plasma e recombinante pelos 

principais países consumidores de FIX.  

Países Total UI FIXdp FIXr 
% total de 

FIXdp 

% total 

de FIXr 

Estados Unidos 492.300.000 80.100.000 412.200.00 16 84 

Japão  128.700.000 57.200.000 71.500.000 44 56 

Brasil 103.356.950 103.356.950 0 100 0 

Rússia 99.140.361 99.140.361 0 100 0 

Reino Unido 91.982.767 9.473.960 82.508.807 10 90 

Alemanha 68.625.908 43.091.300 25.534.608 63 37 

Rep. da Coréia 43.457.000 2.494.000 40.963.000 6 94 

Colômbia 41.622.000 28.633.000 12.989.000 69 31 

Polônia  33.652.200 32.402.200 1.250.000 96 4 

Australia 26.442.100 2.305.000 24.137.100 9 91 

 Abreviações: dp – derivado de plasma; r – recombinante 

Fonte: WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016 

 

 

 Atualmente, os FIX de origem plasmática com registro ativo junto à ANVISA são 

Octanine F
®
 (Octapharma), Immunine

®
 (Baxter), Berinin P

®
 (CSL Behring) e Fator IX

®
 

(Grifols) e os recombinantes são Alprolix
®
 (Biogen), BeneFIX

®
 (Pfizer) e Rixubis

®
 8 

(Baxter) (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, 2017). O 

fator IX de origem plasmática faz parte do rol de tecnologias ofertadas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) para o tratamento da hemofilia B, enquanto que os de origem recombinante não 

são disponibilizados pelo mesmo. 
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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, 2007). Avanços nas tecnologias de 

triagem, de purificação e de inativação de patógenos do plasma melhoraram a segurança dos 

produtos modernos. Todavia, nos últimos anos, a hepatite E emergiu como uma fonte de 

preocupação causada pelo aumento das taxas de infectividade nos doadores de sangue 

(WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016).  

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; TURNER, 2006) ou vírus não 

envelopados como o parvovírus B19 (SCHNEIDER et al., 2008). 

Uma nova contaminação com o hepegivirus humano (HHpgV-1) foi identificada em 

bolsas de transfusão sanguínea e em pacientes hemofílicos que receberam concentrados de 

fator derivado de plasma. A transmissão de patógenos emergentes e re-emergentes, como os 

vírus de West Nile, Dengue, Ross River e Hendra, também é motivo de preocupação 

(WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016).  

Outra limitação na segurança dos concentrados derivados de 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 quadro 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 Brasil apresenta o segundo maior índice de prevalência 
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de inibidores no mundo (15 casos), superado apenas pelo Irã (16 casos) (WORLD 

FEDERATION OF HEMOPHILIA, 2016).  

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 fator (JAYANDHARAN; 

SRIVASTAVA, 2012). Outros determinantes genéticos, tais como histórico familiar de 

inibidores, etnia, 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, 2012). 

Desde a aprovação, em 1997, do primeiro produto de FIX recombinante licenciado 

pelo US Food and Drug Administration (FDA) para o uso clínico no tratamento da hemofilia 

B, o BeneFIX
®
, diversos outros recombinantes foram lançados no mercado visando o 

tratamento sob demanda e profilaxia (HARTMANN; CROTEAU, 2016). Esses 

recombinantes proporcionaram uma gama de opções para o tratamento dos hemofílicos B, 

mas não oferecem nenhum novo benefício terapêutico. Cada um dos recombinantes é um 

agente hemostático eficiente com um tempo de meia-vida em torno de 25 horas. Assim, um 

regime profilático de infusões de duas vezes por semana é necessário para manter o nível 

plasmático do FIX acima de 1% (LAMBERT et al., 2007). A nova classe de recombinantes de 

longa duração, aprovada a partir de 2014, possui modificações estruturais como fusão com a 

porção Fc de IgG (Alprolix
®
) e fusão com a albumina humana (Idelvion

®
) e modificações 

químicas como a peguilação (Rebinyn
®

) que aumentam a meia-vida da proteína, apresentando 

potencial de impactar positivamente na qualidade de vida dos pacientes (HARTMANN; 

CROTEAU, 2016).   

A grande maioria dos recombinantes é produzida em células de ovário de hamster 

chinês (CHO), cultivadas em meio livre de componentes de origem animal. Com exceção do 

Alprolix
®
 que é produzido em células de rim embrionário humano (HeK). 

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, 2012). 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-
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(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 

eficácia de glicoproteínas terapêuticas (PADLER-KARAVANI; VARKI, 2011). Ainda, 

diferenças adicionais nas modificações pós-traducionais do FIX recombinante de murino 

como redução na sulfatação da tirosina 155 e ausência de fosforilação na serina 158 (POON et 

al., 2002), fazem com que sua meia-vida in vivo seja, aproximadamente, 30% menor se 

comparada com o concentrado derivado de plasma (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 moléculas e 

formulações de FIX recombinante mais eficientes ou menos imunogênicas, tornando-o mais 

acessível à população de hemofílicos B (LAMBERT et al., 2007). 

 

1.5 Bioengenharia do FIX recombinante 

 

As últimas décadas de experiência clínica têm demonstrado a segurança e eficácia dos 

fatores de coagulação recombinantes. Com a adoção de estratégias de profilaxia, houve um 

progresso na prevenção de complicações ligadas à coagulopatia. Atualmente, o conhecimento 

da estrutura e função dos fatores de coagulação, dos mecanismos da hemofilia e seus 

inibidores, avanços na terapia gênica e a demanda mundial por concentrados desses fatores 

levaram a comunidade científica à busca por estratégias de biogenharia para melhorar o 

quadro terapêutico da doença (PIPE, 2005).  

A bioengenharia dos fatores de coagulação recombinantes visando melhorar suas 

atividades promete superar algumas das limitações do tratamento atual como os altos custos 

da terapia e aumentar a disponibilidade para a população hemofílica mundial (PIPE, 2005). A 

figura 8 mostra estratégias de biogenharia para aumentar as propriedades funcionais do FIX 

recombinante.  
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Figura 8 – Exemplos de estratégias de biogenharia para aumentar as propriedades funcionais 

do FIX recombinante (modificado de PIPE, 2010).   

 

 

1.5.1 Sistemas de expressão alternativos 

 

Os fatores de coagulação são um grupo de proteínas complexas de difícil expressão 

(KUMAR, 2015). Mudanças na maquinaria intracelular de enovelamento ou de modificações 

pós-traducionais podem melhorar a produção de proteínas recombinantes em células de 

mamíferos (WELLS; ROBINSON, 2017). 

 Utilizando ferramentas como pequenos RNAs de interferência (siRNA) e nucleases 

zinc fingers é possível diminuir e/ou silenciar a expressão de genes apoptóticos, como 

BAX/BAK, visando aumentar a produção de proteínas (LIM et al., 2006; COST et al., 2010). 

Graav e colaboradores (2015) realizaram um silenciamento triplo dos genes FUT8, BAX e 

BAK com CRISPR/Cas9 em três dias, gerando uma linhagem celular CHO robusta para a 

produção de proteínas, sem efeitos adversos em outros genes (GRAV et al., 2015). 

 Um dos exemplos mais relevantes sobre a melhoria da expressão de proteínas 

heterólogas em uma linhagem celular de mamífero é a superexpressão da proteína de ligação 

X-box 1, a qual é uma importante reguladora atuando em células plasmáticas controlando a 

diferenciação e a resposta a proteínas não enoveladas. Isso resultou no aumento da maquinaria 
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de secreção celular, isto é, do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi, promovendo o 

aumento da produtividade em células CHO (TIGGES; FUSSENEGGER, 2006).      

 

1.5.2 Tecnologias para a extensão da meia-vida do FIX recombinante 

 

O foco no tratamento da hemofilia B atualmente está na modificação do FIX para 

melhorar alguns aspectos da sua biologia, mais notadamente, seu tempo de meia-vida, sua 

atividade funcional e sua imunogenicidade (LAFFAN, 2016). 

Os benefícios do aumento da meia-vida do FIX são a manutenção de altos níveis da 

proteína por mais tempo com poucas infusões. Embora, essas modificações possam aumentar 

o risco de reações adversas, elas também podem reduzir a frequência de alguns efeitos 

indesejáveis, como a formação de inibidores. As novas tecnologias utilizam a fusão do fator 

de coagulação com outra molécula que pode ter uma meia-vida maior ou proteger o fator do 

seu próprio mecanismo de eliminação. As moléculas que estão em uso clínico são o 

polietilenoglicol (PEG), a albumina e a porção Fc da imunoglobulina G (IgG) (LAFFAN, 

2016). 

A meia-vida longa da IgG é devido ao seu mecanismo de reciclagem atípico. Após a 

endocitose, a IgG se liga ao receptor neonatal de Fc dentro do endossomo. Essa ligação a 

protege de ser destruída pelo lisossomo e, ao invés disso, é reciclada para o plasma 

(ROOPENIAN; AKILESH, 2007). A porção Fc é coexpressa juntamente com o FIX, 

formando um dímero ligado via ponte dissulfeto na extremidade C-terminal do FIX 

(DUMONT et al., 2012). O FIX-Fc foi aprovado pelo FDA em 2014 com o nome comercial 

de Alprolix
®
. 

A albumina apresenta extensão no tempo de meia-vida devido ao mesmo mecanismo 

de reciclagem da IgG (METZNER et al., 2009). O FIX-FP foi aprovado pelo FDA, em 2016, 

com o nome comercial de Idelvion
®
. 

Por fim, PEG é um polímero de óxido de etileno usado para aumentar a meia-vida de 

proteínas no plasma, bem como modificar a solubilidade, a estabilidade e a biodistribuição de 

drogas. A peguilação do FIX foi realizada nos N-glicanos do peptídeo de ativação, não 

interferindo na atividade da proteína (OSTERGAARD et al., 2011). O N9-GP foi aprovado 

pelo FDA, em 2017, com o nome comercial de Rebinyn
®
. 
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1.5.3 Estratégias de bioengenharia visando o aumento da atividade biológica do FIX 

recombinante 

 

O método mais utilizado na bioengenharia de proteínas é chamado “design racional”, 

o qual envolve mutagênese sítio dirigida de proteínas-alvo (ARNOLD, 1993). Essa 

abordagem permite a introdução/alteração de sequências em um gene alvo que levam à 

incorporação de aminoácidos específicos na proteína de interesse (ANTIKAINEN; MARTIN, 

2005). 

A substituição de um ou múltiplos aminoácidos em uma sequência alvo de uma 

proteína recombinante pode afetar drasticamente suas propriedades como especificidade de 

ligação, suscetibilidade à degradação e estabilidade, sendo uma importante ferramenta para a 

otimização de características terapêuticas das mesmas (SZLACHCIC; ZAKRZEWSKA; 

OTLEWSKI, 2011). 

Simioni e colaboradores (2009) substituíram o aminoácido arginina na posição 338 do 

domínio catalítico da proteína FIX pelo aminoácido leucina, mimetizando uma mutação 

espontânea encontrada em uma família trombofílica da Itália denominada FIX Padua. Os 

indivíduos afetados apresentam 8 vezes mais atividade específica de FIX que as pessoas sem 

a referida mutação. No estudo in vitro utilizando um vetor lentiviral e células Hek 293, foi 

observado um aumento de 5 a 10 vezes na atividade específica do FIX mutante em relação à 

proteína selvagem, demonstrando que essa mutação resultou em um FIX hiperfuncional 

(SIMIONI et al., 2009). 

Em 2013, Kao e colaboradores geraram uma nova variante de FIX recombinante 

denominada FIX-TripleL através da substituição dos aminoácidos valina, na posição 86, e 

glutamato, na posição 277,  por resíduos de alanina e do aminoácido arginina por leucina 

(mutação Padua) no domínio catalítico da proteína. Essas mutações aumentaram 22 vezes a 

atividade de coagulação específica in vitro (KAO et al., 2013). 

Essas variantes poderiam reduzir consideravelmente as infusões necessárias para se 

atingir a eficácia hemostática no futuro (PIPE, 2010). 

Este trabalho parte da hipótese que mutações sítio dirigidas em regiões importantes do 

FIX como os domínios Gla e catalítico podem aumentar sua atividade biológica. Para tanto, 

torna-se necessária a busca por novas mutações que favoreçam esse aumento.   
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2 Justificativa 

  

Atualmente não há nenhum produto de FIX recombinante produzido no Brasil. O 

tratamento dos hemofílicos B é realizado com FIX derivado de plasma humano ou a proteína 

recombinante. Entretanto, no Brasil o tratamento oferecido pelo SUS é feito exclusivamente 

com o derivado de plasma.  

O plasma humano apresenta três principais problemas: o risco de causar infecções 

virais por patógenos presentes no plasma dos doadores, o alto custo do produto no mercado 

nacional e a disponibilidade de plasma de doadores saudáveis insuficiente para atender a 

população de hemofílicos. Os recombinantes disponíveis atualmente apresentam, além do alto 

valor no mercado brasileiro, a possibilidade de provocar uma resposta imunológica por ser 

produzido em células murinas. A resposta imunológica gera anticorpos anti-FIX, que podem 

desencadear reações anafiláticas potencialmente graves ou a necessidade de utilização de 

concentrações cada vez mais altas de FIX, encarecendo ainda mais o tratamento.  

A utilização da ferramenta de mutagênese sítio dirigida para modificar esse fator de 

coagulação, com o intuito de melhorar sua atividade biológica, aliada à seleção de uma 

linhagem celular humana como a SK-Hep-1, pode contribuir para uma terapia de reposição na 

qual quantidades menores das variantes cataliticamente melhoradas serão necessárias para se 

obter os benefícios terapêuticos do FIX selvagem. Essa infusão diminuída poderá reduzir a 

geração de inibidores de FIX, minimizando os efeitos colaterais e os custos do tratamento. 

Desse modo, a produção de novas variantes de FIX recombinante em um sistema de 

expressão de células humanas é uma inovação de grande valia para o tratamento da hemofilia 

B no Brasil. Nesse contexto, esse trabalho visou a produção de novas proteínas recombinantes 

utilizando um vetor de expressão lentiviral para uma expressão duradoura, eficaz e, sobretudo, 

mais segura quanto ao risco de infecções virais e resposta imunológica comparado à terapia 

atual.    
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3 Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

 Desenvolver novas variantes de FIX recombinante humano com aumento de sua 

atividade biológica. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Analisar in silico mutações sítio dirigidas na proteína FIX humana; 

 Clonar o cDNA do FIX contendo as mutações escolhidas no vetor lentiviral 1054; 

 Expressar as novas variantes geradas na linhagem celular humana SK-Hep-1; 

 Caracterizar a linhagem celular humana produtora; 

 Determinar os níveis de FIX recombinante total e ativo secretado no meio de cultura 

da célula produtora; 

 Comparar a atividade biológica das novas variantes de FIX com o FIX selvagem e o 

FIX-TripleL descrito na literatura;  

 Avaliar a capacidade de geração de trombina in vitro das novas proteínas; 

 Avaliar a atividade pró-coagulante das variantes de FIX in vivo.  
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4 Material e Métodos 

 

4.1 Fluxograma 

 

 

 

Figura 9 – Fluxograma resumindo as etapas do trabalho. 

 

 

4.2 Material Biológico 

 

4.2.1 Cepa de Escherichia coli 

 

A cepa de E. coli Stbl 3
TM 

(Invitrogen) foi utilizada como receptora para 

transformação, clonagem e propagação dos vetores de DNA plasmidial. 

 

 

 

Análise in silico de mutações sítio dirigidas na proteína FIX humana
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4.2.2 Vetores 

 

 p1054-CIGWS (1054) 

 

Este é um vetor de expressão lentiviral de terceira geração derivado de HIV-1, no qual 

mais da metade do genoma do HIV-1 foi deletado (TRONO, 2000). Esse vetor possui 

próximo ao cassete de expressão poucas sequências do HIV-1, como as sequências cPPT/CTS 

(central polypurine tract/central termination sequence) do gene pol, que são elementos de 

transporte constitutivo, inseridas no final 5’ do promotor interno CMV (Cytomegalovirus) 

antes do cassete de expressão, e atuam otimizando a eficiência de transdução de células 

estacionárias, visto que protege a importação do DNA viral retro-transcrito para o núcleo da 

célula-alvo. As grandes sequências repetitivas (LTR) encontram-se bastante modificadas no 

vetor de expressão, de modo que no provírus integrado tanto a região 5’ como a região 3’ 

LTR terão a atividade promotora desligada, garantindo que o RNA viral do provírus não seja 

transcrito na célula-alvo, havendo apenas a produção do RNAm controlado pelo promotor 

interno (CMV), característica dos vetores auto-inativados (SIN – self inactivated vector) 

(MIYOSHI et al., 1998). 

O cassete de expressão do 1054 contém um promotor interno, o transgene e alguns 

elementos regulatórios. O promotor CMV (promotor forte) é ativo em quase todos os tipos 

celulares. A região 3’ do transgene apresenta um elemento regulatório do vírus da hepatite de 

marmota denominado WPRE (woodchuck hepatitis vírus posttranscriptional regulatory 

element) (DONELLO; LOEB; HOPE, 1998). A sua presença no final 3’ do RNA aumenta a 

eficiência do transporte do RNA do núcleo para o citoplasma e, possivelmente, também 

aumenta a eficiência do processamento do RNA, assim como a poliadenilação (ZUFFEREY 

et al., 1999; POPA et al., 2002). Dessa maneira, há um aumento da concentração de RNAm 

na célula-alvo e, consequentemente, da produção da proteína (ZUFFEREY et al., 1999). 

Na construção do 1054 utilizada nesse trabalho são expressas duas proteínas (FIX e 

EGFP – Enhanced Green Fluorescent Protein) (vetor bicistrônico) em um plasmídeo 

transgênico. Isso se torna possível pela inserção de um sítio interno de ligação ao ribossomo 

(IRES – Internal Ribosome Entry Site), e dessa maneira, um segundo DNA transgênico (o 

gene marcador EGFP) pode ser inserido entre o IRES e o WPRE, permitindo a tradução de 

duas proteínas diferentes a partir de uma única molécula de RNAm (HENNECKE et al., 

2001). 
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 pCMVR 8.91  

 

O pCMVR 8.91 é um vetor de segunda geração, responsável pela formação do 

capsídeo. Neste vetor, encontram-se apenas os genes do HIV-1 relacionados à produção de 

proteínas estruturais e enzimas (gag, pro, pol), o gene ver, que regula a expressão de gag, pro 

e pol e o gene tat, que funciona como um ativador da transcrição na região LTR. A 

transcrição desse vetor inicia-se pelo promotor heterólogo CMV e termina no sinal de 

poliadenilação (pA).   

 

 pMD2.VSVG  

 

O terceiro vetor utilizado para a produção viral é um vetor responsável por um 

envelope derivado do vírus vesicular stomatitis vírus VSV-G no lugar do envelope do HIV-1. 

A troca do envelope permite que as partículas lentivirais formadas não tenham tropismo 

apenas por células T e macrófagos, mas por uma ampla variedade de células humanas 

primárias, células animais e linhagens celulares (MASTROMARINO et al., 1987). 

A divisão dos genes virais em 3 plasmídeos e a deleção das regiões LTR são 

extremamente importantes para a produção viral, pois impedem a formação de vírus 

competentes em replicação nas células transduzidas e diminui a patogenicidade (MIYOSHI et 

al., 1998). Nesse sistema, o surgimento de vírus competentes para replicação é extremamente 

improvável, pois seriam necessários milhares de recombinações homólogas do vetor com 

outras sequências para substituir todas as regiões deletadas. 
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Figura 10 – Esquema dos vetores utilizados na produção viral através de co-transfecção tripla. 

A) Vetor de 3
a
 geração derivado do HIV-1, bicistrônico, que codifica para EGFP (p1054-

CIGWS); B) Vetor que codifica para o capsídeo viral (pCMVΔR8.91); C) Vetor para o 

envelope viral (pMD2.VSVG), que codifica para a glicoproteína G do vírus da estomatite 

vesicular. 

 

 

4.2.3 Linhagens celulares 

  

 293T - Linhagem celular de rim humano da fase embrionária. Está depositada 

no American Type Culture Collection (ATCC) sob o número de acesso CRL-11268™. 

 

 SK-Hep-1 - Linhagem celular endotelial de fígado derivada de 

adenocarcinoma humano. Está depositada no ATCC sob o número de acesso HTB-52™. 

 

4.2.4 Animais 

 

 Camundongos C57Bl/B6.129P2-F9
tm1Dws

/J machos hemofílicos B 

previamente estabelecidos no Laboratório de Estudos Experimentais em Animais 

da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto.  

 

 Camundongos C57Bl/B6SJL/Boy machos previamente estabelecidos 

no Laboratório de Estudos Experimentais em Animais da Fundação Hemocentro de 

Ribeirão Preto. 

Vetor de expressão (1054-FIX)

Vetor do capsídeo viral (pCMVΔR8.91)

Vetor do envelope viral (pMD2.VSVG)

A

B

C
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4.3 Metodologia 

 

4.3.1 Análise in silico de mutações sítio dirigidas na proteína FIX humana 

 

A análise in silico de mutações sítio dirigidas no FIX humano foi realizada em 

colaboração com o Doutor Ricardo Augusto Pereira de Pádua do Laboratório de 

Cristalografia  de Proteínas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 

 O modelo atômico do FIXa humano foi obtido através da Modelagem Molecular por 

Homologia Estrutural utilizando o software Modeller (ŠALI; BLUNDELL, 1993), cuja 

interfase gráfica está disponível no programa Chimera (PETTERSEN et al., 2004). Não há na 

literatura nenhuma estrutura completa do FIXa humano determinada experimentalmente por 

cristalografia de raios-X, criomicroscopia eletrônica ou ressonância magnética nuclear. Assim 

sendo, as restrições espaciais para cada resíduo de aminoácido foram baseadas nas estruturas 

cristalográficas do FIXa porcino completo (PDB: 1PFX com 80% de identidade) e do 

domínio catalítico do FIXa humano (PDB: 1RFN). 

Devido à homologia entre as proteínas humana e porcina, foi possível utilizar o FIX 

porcino como molde para a geração do modelo estrutural do FIX humano, já que as estruturas 

tridimensionais de proteínas homólogas são conservadas durante o processo de evolução, 

sobretudo no que diz respeito aos resíduos funcionais, pois a conservação da estrutura é 

crucial para a manutenção e desempenho de funções específicas. 

A busca por mutações sítio dirigidas que favorecessem a atividade catalítica do FIX 

humano foi realizada através do alinhamento de proteínas homólogas de diversas espécies 

utilizando o software MultiAlin que permite o alinhamento de diversas sequências de 

aminoácidos simultaneamente, bem como a visualização das regiões conservadas.  

Com o conhecimento das funções de cada domínio do FIX e do processo de maturação 

da proteína, aliado a homologia observada entre as diferentes espécies e a identificação na 

literatura de resíduos de aminoácidos importantes para o desempenho da função do FIX na 

cascata de coagulação foi possível definir mutações sítio dirigidas na sequência primária de 

cada domínio que poderiam interferir positivamente na atividade biológica do FIX.  

As mutações foram introduzidas manualmente utilizando o programa Coot (EMSLEY; 

COWTAN, 2004) e os parâmetros geométricos dos modelos iniciais foram otimizados usando 

a ferramenta “Geometry Optimization” disponível no pacote Phenix (ADAMS et al., 2010). 
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As figuras ilustrando as novas variantes desenvolvidas foram feitas no software PyMOL (The 

PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.8  Schrödinger, LLC). 

 

4.3.2 Clonagem do FIX humano no vetor de expressão lentiviral 1054 

 

 A clonagem do cDNA do FIX humano wild-type no vetor de expressão 

lentiviral 1054 foi realizada durante a execução do mestrado de minha autoria e sua 

metodologia está descrita no artigo resultante desse trabalho (DE SOUSA BOMFIM et al., 

2016). 

 

 O cDNA das variantes desenvolvidas contendo as mutações estabelecidas in 

silico foi sintetizado e clonado no vetor de expressão lentiviral 1054 pela empresa de 

biotecnologia GenScript.  

 

 Para fim de comparação com as novas variantes desenvolvidas nesse trabalho, 

foi escolhida uma variante já descrita na literatura denominada FIX-TripleL que apresenta a 

substituição dos aminoácidos valina, na posição 86, e glutamato, na posição 277,  por resíduos 

de alanina e do aminoácido arginina por leucina (mutação Padua) no domínio catalítico da 

proteína (KAO et al., 2013). O cDNA dessa proteína contendo as mutações sítio dirigidas 

citadas foi sintetizado e clonado no vetor de clonagem plasmidial pUC57 pela empresa 

GenScript. 

O cDNA do FIX utilizado em todas as construções foi flanqueado pelos sítios de 

restrição para SalI e a sequência Kozak no sentido 5’e para SmaI no sentido 3’.  

 

4.3.2.1 Preparação do vetor de expressão lentiviral 

 

Paralelamente ao preparo do inserto foi realizado o preparo do vetor. O vetor utilizado 

foi o 1054 (10.054 pb) que foi linearizado utilizando as enzimas de restrição SalI e SmaI 

(Biolabs), conforme instruções do fabricante. Como as enzimas utilizadas eram 

incompatíveis, após cada reação o DNA era purificado com o kit Illustra GFX PCR DNA and 

Gel Band Purification (GE Healthcare), segundo recomendações do fabricante.  

O DNA plasmidial linearizado foi desfosforilado com a finalidade de reduzir a 

possibilidade de recircularização do mesmo. Este procedimento foi realizado utilizando 
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fosfatase alcalina de camarão (SAP) e respectivo tampão Shrimp Alkaline Phosphatase Buffer 

da seguinte maneira: adicionou-se ao DNA 3 µL do tampão de desfosforilação, 1 µL da 

enzima fosfatase alcalina (1U/µL), para um volume final de 30 µL em água milli-Q estéril. 

Incubou-se por 60 minutos a 37°C. Subsequentemente, a reação foi interrompida pela 

incubação a 75°C por 15 minutos, para inativação da enzima.  

 

4.3.2.2 Preparo de bactérias competentes para choque térmico 

 

Para o preparo de bactérias competentes foi utilizado o método do CaCl2 

(SAMBROOK et al., 1989). As bactérias da linhagem Stbl 3
TM

 foram semeadas em meio LB 

ágar (10g de Triptona, 10g de NaCl, 5g de Extrato de levedura, 15g de Ágar para um volume 

de 1 L) e incubadas a 37°C, por 16 horas. Em seguida, uma das colônias isoladas foi 

inoculada em 5 mL de meio LB (10g de Triptona, 10g de NaCl, 5g de Extrato de levedura 

para um volume de 1 L) e incubada sob agitação nas mesmas condições anteriores. 

Subsequentemente, 500 µL dessa mini-cultura foram inoculados em 50 mL de meio LB e esta 

cultura foi incubada sob as mesmas condições até atingir a densidade óptica a 600 nm de, 

aproximadamente, 0,4 a 0,6. Uma fração de 30 mL desta cultura foi resfriada em gelo e 

centrifugada a 2000 x g por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

foi ressuspendido em 15 mL de Tris-HCl-Cálcio (Tris-HCl 10 mmol/L pH 8,0; CaCl2 70 

mmol/L) e colocado no gelo por 20 minutos. 

A solução foi centrifugada a 2000 x g por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado foi dissolvido em 1 mL de Tris-cálcio (pH 8,0) e deixado no gelo 

por 45 minutos. Em alíquotas de 200 µL foram adicionados 100 µL de glicerol 70% para 

serem estocadas a -80°C até serem utilizadas nas transformações. 

 

4.3.2.3 Transformação bacteriana 

 

As bactérias foram transformadas através de choque térmico, utilizando o seguinte 

protocolo: ao microtubo contendo uma alíquota de 120 µL de bactérias competentes, 

previamente descongelada e mantida no gelo, foram adicionados 7 µL da ligação entre o 

fragmento de FIX e o vetor, prosseguindo com o choque térmico da seguinte maneira: 
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- incubação no gelo por 30 minutos; 

- incubação a 42°C por 60 segundos; 

- incubação no gelo por 2 minutos. 

 

Em seguida, foram adicionados 250 µL de meio SOC (SOB contendo MgCl2 1 

mmol/L; MgSO4 1mmol/L; glicose 20 mmol/L), incubando-se a mistura a 37°C sob agitação 

moderada, por 1 hora. Após este período, 200 µL foram plaqueados por espalhamento em 

placas contendo meio LB ágar contendo o antibiótico ampicilina (100 mg/mL) e para a 

seleção de colônias azuis e brancas foi usado 40 µL de X-Gal e 20 µL de IPTG (ambos a 40 

mg/mL) e incubados a 37°C, por 14 horas, aproximadamente. 

 

4.3.2.4 Extração de DNA plasmidial 

 

Colônias isoladas obtidas após transformação foram inoculadas, separadamente, em 5 

mL de meio LB/ampicilina e incubadas sob agitação a 37°C, por aproximadamente 16 horas. 

Decorrido este período, 3 mL destas culturas foram centrifugados a 12.000 x g por 1 minuto. 

O sobrenadante foi descartado e o sedimento formado foi utilizado para isolar o DNA 

plasmidial através do Kit de Miniprep (Qiagen) seguindo as recomendações do fabricante. 

A quantificação e a pureza da amostra do DNA extraído foram realizadas por 

espectrofotometria utilizando os comprimentos de onda de 260 a 280 nm. A razão entre essas 

leituras deve estar entre 1,8 e 2,0. A qualidade do DNA foi observada por meio de 

eletroforese em gel de agarose 1% (vide seção 4.3.2.5). 

 

4.3.2.5 Separação de fragmentos de DNA por eletroforese 

 

Foram utilizados géis de agarose 1%. Para isso, 1g de agarose foi dissolvido em 100 

mL de TAE (Tris-HCl 40 mmol/L; ácido acético 20 mmol/L; EDTA 1 mmol/L, pH 8,0) e 

levado ao micro-ondas até dissolver totalmente a agarose. Em seguida, foi adicionado 

brometo de etídio (0,5 µg/mL). Às amostras foi adicionado glicerol 70%. Na corrida 

eletroforética foram utilizados o tampão TAE e potencial de 110V por, aproximadamente, 1 

hora. 
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4.3.2.6 Análise da extração de DNA plasmidial 

 

A confirmação da clonagem do cDNA do FIX foi feita com o uso das endonucleases 

de restrição específicas (SalI e SmaI) (Biolabs) conforme instruções do fabricante. Como os 

tampões das enzimas eram incompatíveis, após cada reação o DNA foi purificado utilizando-

se o illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE Healthcare) segundo 

recomendações do fabricante. O produto da digestão foi analisado por eletroforese em gel de 

agarose 1% (vide seção 4.3.2.5). 

 

4.3.2.7 Purificação do cDNA do FIX 

 

O produto da reação de digestão com as enzimas de restrição SalI e SmaI, 

correspondendo ao cDNA do FIX foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1% e a 

banda de 1,4 Kb foi recortada do gel e purificada utilizando o kit de purificação de produto de 

PCR em gel de agarose -Illustra GFX PCR DNA and Band Purification Kit (GE Healthcare) – 

seguindo as recomendações do fabricante. Este procedimento permite a eliminação dos 

contaminantes antes de prosseguir com a subclonagem no vetor desejado. 

 

4.3.2.8 Ligação do cDNA isolado no vetor pGEM-TEasy
®
 - Subclonagem 

 

Foi realizada a reação de ligação incubando-se 5µL do tampão da enzima (Rapid 

ligation buffer - Promega), 1µL da enzima T4 DNA ligase, 1µL do vetor pGEM-TEasy
®
 

(Promega) e 3µL do produto de PCR relativo ao cDNA do FIX para um volume final de 10 

µL. A reação foi incubada a 4°C por 16 horas. 

Decorrido esse tempo, essa reação de ligação foi utilizada para transformar bactérias 

competentes, seguido pela extração de DNA plasmidial. 

 

4.3.2.9 Ligação do cDNA isolado no vetor de expressão lentiviral 1054 

 

Foi realizada a reação de ligação do fragmento do cDNA do FIX com o vetor lentiviral 

1054 incubando-se 50 ng/µL do vetor 1054 linearizado, 150 ng/µL do cDNA do FIX, 1U da 

T4 DNA ligase (Invitrogen) e 4µL do tampão específico da enzima (Tris-HCl 250 mmol/L, 

pH 7,6, MgCl2 500 mmol/L, ATP 5 mmol/L, DTT 5 mmol/L, 25% polietilenoglicol 8000), 
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para um volume de reação final de 20µL. A reação foi incubada por 16 horas a 16°C no 

termociclador GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems). 

Após a ligação do cDNA do FIX no vetor 1054 foram realizadas: transformação 

bacteriana (vide seção 4.3.2.3 sem a utilização de X-Gal e IPTG), extração de DNA 

plasmidial e análise da extração do DNA plasmidial. 

 

4.3.2.10 Sequenciamento do DNA 

 

Para o sequenciamento do vetor 1054 contendo o DNA de interesse, inicialmente foi 

realizada uma reação de PCR utilizando 1 µL de DNA juntamente com 10 µmoles de “primer 

forward” para o promotor CMV (5’ – GGATTTCCAAGTCTCCACC – 3’), 10 µmoles de 

“primer reverse” para o FIX (5’ – CCCGGGCTTTCATTAAGTGAGCTTTG – 3’), 1,5 µL de 

dNTP a uma concentração de 1,25 µM, 1,5 µL de tampão 10x, 0,45 µL de MgCl2 e 0,2 µL de 

Taq DNA polimerase (Invitrogen) em um volume final de 15 µL. Essa reação foi submetida a 

uma termociclagem de 95°C por 3 minutos, 35 ciclos de 95C por 40 segundos, 56C por 40 

segundos, 72C por 55 segundos e 72C por 5 minutos. 

O produto dessa primeira reação de PCR para o sequenciamento foi submetido a uma 

segunda reação na qual 1 µL deste foi adicionado a 2 µL de BigDye
®

 Terminator 

(ThermoFisher Scientific), 2 µL de tampão e 10 µmoles do “primer reverse”, em um volume 

final de 10 µL. Essa reação foi submetida a uma termociclagem de 95°C por 1 minuto, 25 

ciclos de 95C por 10 segundos, 51C por 5 segundos e 60C por 4 minutos.  

A seguir, a reação foi precipitada com o protocolo ABI/Isopropanol (Merck). Na 

forma de eletroferograma, as sequências de DNA geradas foram diretamente enviadas para 

um computador PowerMac (Macintosh), conectado ao aparelho sequenciador. Esses 

eletroferogramas foram interpretados pelo software Sequencing Analysis 3.3 e convertidos em 

sequências de DNA, as quais foram analisadas empregando-se o programa ChromasPro. Após 

a análise das sequências, essas foram analisadas na ferramenta de bioinformática Blast 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) para a homologia com a sequência nucleotídica do vetor 1054 

contendo o cDNA do FIX humano.  

 

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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4.3.2.11 Maxipreparação de plasmídeos 

 

Este método foi utilizado para a obtenção de DNA plasmidial em larga escala 

(>100µg) e de boa qualidade (livre de endotoxinas) para ser usado na transfecção. Este 

procedimento consiste na lise das bactérias com tampão alcalino. O lisado é adicionado a uma 

coluna de troca iônica, a qual possui uma resina que permite a ligação do DNA. A utilização 

de tampão com uma determinada concentração de sal permite a retirada de RNA e proteínas 

da coluna. Em seguida, o DNA é eluído com tampão com alta concentração de sal, 

precipitado com isopropanol, lavado com etanol 70% e eluído em H2O milli-Q.  

Para este procedimento foi utilizado o HiSpeed Plasmid Maxi Kit (Qiagen) segundo 

recomendações do fabricante. 

 

4.3.3 Condições gerais para cultura de células 

 

Todas as células foram cultivadas em estufa úmida a 37°C e 5% CO2.  Meio de cultura 

e PBS (Tampão fosfato-salino: NaCl 137 mmol/L; KCl 2,7 mmol/L;+ Na2HPO4 • 2H2O 10 

mmol/L; KH2PO4 2 mmol/L; pH 7,4) foram usados pré-aquecidos a 37°C.  

Para a análise de viabilidade e densidade de células foi utilizado o método de exclusão 

do corante azul de Tripan em câmara de Neubauer (DOYLE; GRIFFITHS, 1998). A solução 

de azul de Tripan (0,4%) foi utilizada na relação de 1:1 (células:Tripan), de modo que as 

células mortas permitem a entrada do corante e as vivas não.  

 

4.3.3.1 Cultivo de células 293T e SK-Hep-1 

 

A linhagem 293T é originária de rim embrionário humano e transformada com o 

adenovírus Typ-5 e com o antígeno T do SV40, de modo que a transfecção de plasmídeos 

podem ser amplificados nessas células (GRAHAM et al., 1977; FAIRMAN; STILLMAN, 

1988).  

As células 293T e SK-Hep-1 são aderentes ao plástico e foram cultivadas em meio 

Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM) (Gibco) suplementado com 10% SFB (soro 

fetal bovino) (Seromed) inativado a 56°C por 45 minutos. As células foram cultivadas em 

condições livres de Mycoplasma.  
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A tripsinização das células para o replaqueamento consistiu em primeiro lavar as 

células com PBS e, posteriormente, incubar em estufa úmida com solução Tripsina-EDTA 

(Ethylenediamine tetraacetic acid) (0,25% tripsina - 0,02% EDTA). Após alguns minutos, as 

células começaram a desprender e foram delicadamente agitadas para obtenção de uma 

suspensão com células isoladas. A tripsina foi inativada pela adição de meio apropriado para a 

célula com 10% de SFB. As células foram sedimentadas por centrifugação (10 minutos a 200 

x g) e meio de cultura fresco foi adicionado ao sedimento.  

Para a manutenção de estoques das células geradas, as linhagens celulares foram 

congeladas utilizando um meio de congelamento composto por 90% SFB + 10% Dimetil 

sulfóxido (DMSO). Os criotubos foram congelados a -80°C e após 24 horas foram 

transferidos para o nitrogênio líquido.  

Para os descongelamentos, os criotubos foram incubados a 37°C por alguns minutos. 

As células foram colocadas em meio de cultura pré-aquecido, centrifugadas por 10 minutos a 

200 x g e transferidas para frascos de cultura com meio fresco, sendo incubadas em estufa 

úmida. 

 

4.3.4 Produção de partículas lentivirais e determinação do título viral 

 

Para a produção de partículas lentivirais foi utilizada polietilenoamina (PEI). Quarenta 

e oito horas antes da transfecção, 1x10
7
 células foram plaqueadas em garrafa de cultura T175. 

O cDNA do FIX foi introduzido na monocamada de células 293T, em confluência de 

aproximadamente 90%, por tripla transfecção, contendo o vetor 1054-FIX (30 µg), o vetor 

pCMVΔR8.91 (19,5 µg) responsável pela formação do capsídeo viral e o vetor pMD2.VSVG 

(10,5 µg) responsável pela formação do envelope viral utilizando-se PEI (1 µg/µL) (Sigma). 

A proporção utilizada para a produção lentiviral foi 1 DNA: 3 PEI, em 6 mL de 

DMEM sem soro e sob leve agitação no vórtex. O PEI foi gotejado e a solução foi incubada 

por 15 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, a mesma foi adicionada à garrafa de 

cultura contendo as células 293T e o volume foi completado para 25 mL com DMEM 

suplementado com SFB.  

Dezesseis horas após a transfecção, o meio foi trocado por DMEM 10% SFB fresco e 

as células foram incubadas por 48 horas.  
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Após esse período, o sobrenadante contendo os vírus foi coletado, centrifugado por 10 

minutos a 200 x g, filtrado em filtro para seringa 0,45 µm (Millex) PVDF e armazenado a -

80°C. Nessa temperatura, os títulos virais se mantêm estáveis durante pelo menos dois meses.  

A construção utilizada possui EGFP como marcador, de modo que a eficiência de 

transdução possa ser quantificada por citometria de fluxo. O título viral foi determinado como 

a concentração de partículas capazes de transduzir células 293T (linhagem usada como 

referência).  

Células 293T foram plaqueadas em placas de 6 poços na concentração de 2 x 10
5
 

células/poço. Vinte e quatro horas depois, essas células foram transduzidas com diluições do 

vírus (4 a 16 vezes). Em seguida, as placas foram incubadas em câmara úmida de CO2 por 18 

horas. Após esse período, o meio de cultura foi trocado por meio fresco e, após 48 horas de 

incubação, as células foram tripsinizadas com tripsina-EDTA e as células transduzidas foram 

detectadas pela expressão de EGFP em um citômetro de fluxo FACSCalibur (BD 

Biosciences). 

O título viral (TU/mL, TU: transducing units) foi calculado pela seguinte fórmula:  

 

TU/mL = (F x C/V) x D 

 

Onde: F – porcentagem de células transduzidas dividida por 100 

           C – número de células plaqueadas 

           V – volume adicionado no poço 

           D – diluição de lentivírus utilizada 

 

4.3.5 Transdução da linhagem celular SK-Hep-1 

 

As transduções foram realizadas em placas de 6 poços. A linhagem celular SK-Hep-1 

foi plaqueada de acordo com o título viral de cada variante de FIX humano, visando uma 

multiplicidade de infecção (MOI) igual a 0,5 ou 1. A transdução foi realizada cerca de 24 

horas após o plaqueamento para que ocorresse na fase exponencial de crescimento celular. A 

incubação da célula alvo com o sobrenadante lentiviral (1 mL) foi realizada por 16 horas. O 

meio de cultura foi trocado no dia seguinte e dois dias após as transduções, as células foram 

tripsinizadas e transferidas para uma garrafa de cultura T75 com meio DMEM 10% SFB para 

serem expandidas. 
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Para aumentar a eficiência de transdução, foi realizada uma centrifugação da placa de 

cultura de 6 poços contendo as células SK-Hep-1. Um dia após o plaqueamento da célula, foi 

adicionado 500 µL de lentivírus e, em seguida, a placa de 6 poços foi centrifugada a 300 x g 

por 50 minutos a 20°C. Decorrido esse período, mais 500 µL de lentivírus foi adicionado ao 

poço e após 16 horas, o meio de cultura foi trocado. 

 

4.3.6  Análise por citometria de fluxo e seleção de células positivas para EGFP 

 

Após a transdução da linhagem SK-Hep-1 com o vetor bicistrônico 1054-FIX, as 

células foram expandidas. Três semanas após a transdução, as células foram selecionadas pela 

expressão de EGFP na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil. Para 

este procedimento, as células foram tripsinizadas com Tripsina/EDTA e submetidas à seleção 

em um Citômetro de Fluxo de Alta Velocidade (FACSAria) (BD Biosciences), com software 

FACSDiva (BD Biosciences), as células que apresentaram maior expressão de EGFP foram 

selecionadas e expandidas em DMEM 10% SFB. Células não transduzidas, que não 

expressam EGFP, foram usadas como controle negativo. 

 

4.3.7 Caracterização da linhagem celular produtora de FIX recombinante 

 

4.3.7.1 Genotipagem da linhagem cellular humana SK-Hep-1  

 

A genotipagem é baseada na amplificação por PCR de regiões altamente polimórficas 

com repetições curtas de sequências de DNA (Short Tandem Repeat – STR) que, após a 

eletroforese, apresentam um padrão de bandas que identifica a linhagem celular. 

Essa técnica foi realizada no Laboratório de Genética Bioquímica da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP, pela técnica de laboratório Maria do Carmo Tomitão 

Canas. 

 A análise da genotipagem de STRs foi realizada confrontando-se o perfil molecular 

obtido com os perfis disponíveis no banco de dados do Leibniz Institute DSMZ – German 

Collection of Microorganisms and Cell Cultures que possui o perfil molecular de diversas 

linhagens celulares dos principais biorrepositórios (ATCC, ECACC e JCRB) que mantêm 

essas células em suas coleções. Esses bancos de dados de perfis de STRs consideram que uma 

similaridade de 80% é aceitável e garantem a validação das células.  
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4.3.7.2 Determinação do número de cópias virais inseridas no genoma celular 

 

O número de cópias do vetor lentiviral 1054-FIX inserido no genoma celular foi 

calculado através de PCR quantitativa (qPCR), por ensaio de SYBR
®

Green, uma metodologia 

que utiliza o SYBR Green I dye (Applied Biosystems), o qual detecta produto de PCR ligando-

se ao DNA dupla fita formado durante a PCR. 

Para essa determinação por Real Time foram utilizados primers para a amplificação 

do vetor 1054 específicos para a região LTR viral. Como controle interno foi utilizado o gene 

endógeno da β-globina para normalizar a quantidade de DNA genômico de cada amostra. 

Os primers utilizados para a sequência LTR viral foram: P5 – 5’- 

TGCTTTTTGCTTGTACTGGG - 3’ e P3 – 5’- CTAGTTACCAGAGTCACACAA - 3’. E 

para o gene endógeno da β-globina foram: β-globinaF – 5’- CAACTTCATCCACGTTCACC 

- 3’; β-globinaR – 5’- GAAGAGCCAAGGACAGGTAC - 3’). Os primers utilizados foram 

desenhados com o programa Primer Express (Applied Biosystems) a partir de sequências 

obtidas do banco de dados do GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Para a normalização das amostras, duas curvas padrão foram criadas, uma curva do 

plasmídeo de interesse (vetor 1054 utilizando a região LTR) e uma curva para o gene interno 

(β-globina). Para a obtenção da curva padrão para o vetor, inicialmente, foi calculada a 

quantidade de picogramas que teriam 2 x 10
6
 cópias de 1054. Da seguinte maneira: 1 mol = 1 

g = 6,022 x 10
23 

Da; 1 Da = 1,6606 x 10
-24 

g; uma cópia do vetor 1054 = 9,7 x 10
6
 Da. 

Seguindo a regra de três: 2 x 10
6
 cópias de 1054 = 1,94 x 10

13
 Da, o que equivale a X g. 

Assim: 

 

1 Da ------- 1,6606 x 10
-24

 g 

X = 32,24 g 

 

Desta forma, 2 x 10
6
 cópias de 1054 tem 32,24 g. Com este dado, foi realizada uma 

diluição seriada a partir de 10
6 

plasmídeos até 10
1
. 

A curva padrão para o gene interno foi criada com a extração do DNA genômico de 3 

x 10
6
 células de SK-Hep-1 transduzidas (DNeasy Blood & Tissue Kit - Qiagen), calculando-se 

em pg/µL a partir da massa (pg) do DNA, obtida pela multiplicação do peso do genoma 

contido em uma célula (3,3 pg) pela concentração do DNA extraído da célula. Foram feitas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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diluições do DNA da célula de 10
5
 a 10

1
, e essa curva foi utilizada na reação com o primer 

para o gene endógeno β-globina (Applied Biosystems). 

A reação foi realizada com 7,5 µL do SYBR
®

Green  PCR Master Mix juntamente com 

3,2 pmol do primer P5-LTR ou β-globinaF e 3,2 pmol do primer P3-LTR ou β-globinaR em 

um volume final de 15 µL, sendo 2 µL de DNA. A amplificação foi realizada a 50°C por 2 

minutos, 95°C por 10 minutos, 95°C por 15 segundos e 60°C por 10 minutos (50 ciclos). 

Para a análise da reação de amplificação, foi estabelecido o limiar onde a curva de 

amplificação estava mais acentuada, tanto para a região LTR viral como para o controle 

interno. Cada amostra foi submetida à quantificação em duplicata e, a partir dos dados 

gerados, foi possível obter a média dos valores referentes às regiões LTR e β-globina. A 

média encontrada para o LTR em cada uma das células transduzidas com o 1054-FIX e suas 

variantes foi dividida pela média para a β-globina para obtenção do número de cópias virais 

por célula. 

 

4.3.8 Caracterização das novas variantes de FIX recombinante humano 

 

4.3.8.1 Análise da atividade biológica de FIX recombinante 

 

Para a análise da atividade biológica do FIX recombinante presente no sobrenadante 

celular foi empregado o ensaio cromogênico Biophen Factor IX (Hyphen BioMed) segundo 

recomendações do fabricante. Neste ensaio, o FXIa na presença de trombina, fosfolipídeos e 

cálcio, ativa o FIX em FIXa, o qual forma um complexo com o FVIII, fosfolipídeos e cálcio 

que ativa o FX. O FXa gerado é medido por sua atividade específica no substrato 

cromogênico do FXa (SXa-11). O FXa cliva esse substrato e libera o ácido nucléico peptídico 

(pNA). A quantidade de pNA gerada é diretamente proporcional à atividade do FIXa. Deste 

modo, há uma relação direta entre a quantidade de FIX na amostra e a atividade de FXa 

gerada, medida pela quantidade liberada de pNA, determinada por cor a 405 nm. Considera-se 

que 100% de atividade representa 1 UI/mL. 

Anteriormente à avaliação da atividade biológica do FIX, as células SK-Hep-1 

transduzidas e não transduzidas foram tratadas por, no mínimo 10 dias, com 5 µg/mL de 

vitamina K (BUSBY et al., 1985). Após esse período, as culturas foram mantidas com 

vitamina K continuamente.  
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Para a realização do ensaio de atividade, foram adicionados 6 mL de meio de cultura 

DMEM 10% SFB + vitamina K, nas culturas celulares apresentando confluência de cerca de 

80% em garrafas de cultura T75. Após 48 horas, o sobrenadante das culturas foi coletado e 

centrifugado por 10 minutos a 200 x g. O ensaio de atividade foi realizado em duplicata. 

 

4.3.8.2 Análise da quantidade total de FIX recombinante 

 

A determinação da quantidade total de FIX recombinante humano foi realizada pelo 

teste ELISA VisuLize™ FIX Antigen Kit (Affinity Biologicals) segundo recomendações do 

fabricante. Esse kit apresenta os valores de quantificação da proteína recombinante em 

UI/mL. Os valores obtidos em UI/mL representam a atividade presente no plasma normal e 

podem ser convertidos a µg/mL utilizando-se um valor padrão de 5 µg/mL de FIX no plasma. 

Dessa maneira, através de uma regra de três, podemos converter os valores obtidos pelo kit 

em UI/mL para µg/mL. 

O procedimento para a obtenção do sobrenadante das culturas celulares foi descrito 

anteriormente (vide seção 4.3.8.1). O experimento foi realizado em duplicata. 

 

4.3.8.3 Cálculo da atividade específica de FIX recombinante 

 

A atividade específica de FIX recombinante humano foi calculada segundo Lin e 

colaboradores (2010) e baseia-se na divisão dos valores obtidos de atividade biológica da 

proteína no ensaio cromogênico pelos valores obtidos na quantificação total de FIX pelo 

ensaio de ELISA, sendo expressa em unidades por miligrama (LIN et al., 2010). 

 

4.3.8.4 Avaliação da geração de trombina 

 

A geração de trombina foi realizada utilizando-se o ensaio Technothrombin
®

 TGA 

(Technoclone) segundo recomendações do fabricante. Este ensaio determina a geração de 

trombina no plasma ao longo do tempo pela ativação da cascata de coagulação por micelas de 

fosfolipídeos carregados negativamente contendo diferentes concentrações de fator tecidual e 

CaCl2. Esse kit é baseado no monitoramento da fluorescência gerada pela clivagem do 

substrato fluorogênico pela trombina. Através das mudanças da fluorescência ao longo do 
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tempo, a concentração de trombina (nM) na amostra pode ser calculada utilizando-se uma 

curva de calibração de trombina. 

Plasma deficiente em FIX humano (Technoclone) foi suplementado com 1%, 5%, 

10% e 100% (90nM) de FIX recombinante humano ou FIX derivado de plasma Grifols
®
 para 

realização do ensaio. 

 

4.3.8.5 Avaliação das variantes de FIX recombinante in vivo 

 

4.3.8.5.1 Preparação das amostras de FIX recombinante para o ensaio in vivo 

 

Os sobrenadantes das culturas celulares de SK-Hep-1 transduzidas com FIX wild-type 

e suas variantes, cultivadas em DMEM sem SFB por 48 horas, foram concentrados por 

centrifugação a 3.000 x g a 4°C utilizando-se filtros Centriprep® Centrifugal Filter Devices 

YM-10 (Millipore) de acordo com as recomendações do fabricante. O tempo mínimo de 

centrifugação foi de 50 minutos, variando de acordo com o volume inicial de amostra 

processada. Com o intuito de retirar a glicerina presente nas membranas dos filtros, estes 

foram previamente lavados com 15 mL de água milli-Q a 3.000 x g a 4°C por 30 minutos. 

Após a concentração, as amostras foram submetidas aos ensaios de ELISA e 

cromogênico para determinação da quantidade total e da atividade biológica de FIX presente. 

Foram utilizadas concentrações entre 2 e 10 µg de FIX recombinante por camundongo. 

Como controle positivo, foi utilizado o FIX derivado de plasma Grifols
® 

(50 

UI/mL). 

 

4.3.8.5.2 Ensaio in vivo – Teste de Hemostasia 

 

Para a avaliação da eficiência das novas variantes no processo de coagulação, foi 

realizado o ensaio de desafio severo da cauda de camundongos hemofílicos B no Laboratório 

de Estudos Experimentais em Animais da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. Para 

tanto, foram utilizados 106 camundongos C57Bl/B6.129P2-F9
tm1Dws

/J machos 

hemofílicos B e 14 camundongos C57Bl/B6SJL/Boy machos como grupo controle 

saudável, ambos com idade de 10 semanas. O peso dos animais hemofílicos B foi 

em média 23,36 (± 1,86) g. Enquanto que o peso médio dos camundongos 

saudáveis foi 22,36 (± 1,05) g.  



Material e Métodos| 49 

    

Inicialmente, os animais foram anestesiados com 10 mg/Kg de Xilazina e 

100 µL de Ketamina, intraperitoneal. Após alguns minutos, os camundongos foram 

colocados em Isoflurano inalatório para aplicação dos sobrenadantes contendo FIX 

recombinante via veia retro-orbital. Esperou-se 5 minutos após a aplicação e 

realizou-se o corte da cauda a 5 cm a partir da ponta. Os  animais foram, então, 

colocados em contensores e a cauda submersa em 1 mL de soro fisiológico e 

citrato de sódio 3,2% a 37ºC por 20 minutos. 

Decorrido esse período, os camundongos foram sacrificados por deslocamento 

cervical e o sangue coletado foi analisado quanto a quantidade de hemoglobina presente 

(Projeto aprovado pelo CEUA: 016/2016-1). 

 

4.3.8.5.3 Dosagem de hemoglobina no sangue dos camundongos 

 

A dosagem de hemoglobina no sangue coletado dos camundongos no período de 20 

minutos foi realizada segundo o Método de Drabkin (DRABKIN; AUSTIN, 1935), em que a 

hemoglobina em presença do reagente de Drabkin, forma um composto, a cianometa-

hemoglobina, que é absorvida a 540 nm. O padrão de hemoglobina utilizado é da Labtest.  

 

4.3.9 Análise estatística 

 

Para a análise das diferenças estatísticas entre as variantes de FIX recombinante 

humano geradas nesse trabalho in vitro foi utilizado o Teste one-way ANOVA e o Teste de 

Tukey. Para a análise da eficiência de hemostasia in vivo foi utilizado o Teste one-way 

ANOVA e o Teste de Bonferroni. P-valor < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software GraphPad 

Prism 5. 
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5 Resultados 

 

5.1 Análise in silico de mutações sítio dirigidas na proteína FIX humana 

 

O modelo atômico do FIXa humano foi obtido através da Modelagem Molecular por 

Homologia Estrutural utilizando o software Modeller. Não há na literatura nenhuma estrutura 

completa do FIXa humano determinada experimentalmente por cristalografia de raios-X, 

criomicroscopia eletrônica ou ressonância magnética nuclear. Assim sendo, as restrições 

espaciais para cada resíduo de aminoácido foram baseadas nas estruturas cristalográficas do 

FIXa porcino completo (PDB: 1PFX com 80% de identidade) e do domínio catalítico do FIXa 

humano (PDB: 1RFN). 

Devido à homologia entre as proteínas humana e porcina, foi possível utilizar o FIX 

porcino como molde para a geração do modelo estrutural do FIX humano, já que as estruturas 

tridimensionais de proteínas homólogas são conservadas durante o processo de evolução, 

sobretudo no que diz respeito aos resíduos funcionais, pois a conservação da estrutura é 

crucial para a manutenção e desempenho de funções específicas. 

A busca por mutações sítio dirigidas que favorecessem a atividade catalítica do FIX 

humano foi realizada através do alinhamento de proteínas homólogas de diversas espécies 

utilizando o software MultiAlin que permite o alinhamento de diversas sequências de 

aminoácidos simultaneamente, bem como a visualização das regiões conservadas (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Espécies utilizadas para comparação das sequências homólogas de FIX 

Espécies Nome popular 
Identidade com o 

FIX humano 

Macaca mulatta Macaco rhesus 97% 

Canis lupus familiaris Cachorro 85% 

Myotis brandtii Morcego 85% 

Felis catus Gato 82% 

Bos taurus Boi 82% 

Heterocephalus glaber Rato toupeira 80% 

Mus musculus Camundongo 73% 

Chelonia mydas Tartaruga 61% 

Columba livia Pombo 59% 

Corvus brachyrhynchos Corvo 59% 

Gallus gallus Galo 55% 

Ophiophagus hannah Cobra real 54% 

Larimichthys crocea Peixe corvina 43% 

Danio rerio Peixe zebra 42% 

 

 

Com o conhecimento das funções de cada domínio do FIX e do processo de maturação 

da proteína, aliado a homologia observada entre as diferentes espécies e a identificação na 

literatura de resíduos de aminoácidos importantes para o desempenho da função do FIX na 

cascata de coagulação foi possível definir aminoácidos suscetíveis a mutações sítio dirigidas 

na sequência primária de cada domínio que poderiam interferir positivamente na atividade 

biológica do FIX. Os aminoácidos selecionados, suas posições na estrutura primária do fator 

de coagulação e as mutações estão destacados na tabela 6. 
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Tabela 6 - Aminoácidos selecionados, suas posições na estrutura primária do FIX e as 

mutações pontuais estabelecidas. 

Aminoácido original Mutação Posição Domínio do FIX 

Glicina (G) Tirosina (Y) 4 Gla 

Valina (V) Lisina (K) 10 Gla 

Valina (V) Alanina (A) 86 Linker de EGF-1 e EGF-2 

Lisina (K) Leucina (L) 265 Catalítico 

Arginina (R) Leucina (L) 338 Catalítico 

Ácido glutâmico (E) Leucina (L) 372 Catalítico 

Serina (S) Triptofano (W) 377 Catalítico 

 

 

Dessa forma, foram desenvolvidas 3 variantes do FIX humano denominadas FIX-

YKALW, FIX-ALL e FIX-LLW. A variante FIX-YKALW apresenta 5 substituições de 

aminoácidos,  sendo 2 no primeiro domínio estrutural Gla (G4Y e V10K), uma no linker dos 

domínios EGF-1 e EGF-2 (V86A) e as demais no domínio catalítico da serina protease 

(R338L e S377W). A figura 11 apresenta o modelo molecular por homologia estrutural 

construído para a variante FIX-YKALW, destacando-se os aminoácidos substituídos in silico. 
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Figura 11 – Modelo molecular por homologia estrutural da variante FIX-YKALW e 

localização das mutações definidas in silico. O domínio Gla está representado em azul e as 

mutações inseridas nele estão em destaque (G4Y e V10K). Os domínios EGF-1 e EGF-2 estão 

representados em violeta e verde, respectivamente, e a mutação V86A no linker entre eles está 

ilustrada em vermelho. O domínio serina protease do FIX-YKALW está em marrom e em 

destaque, as mutações R338L e S377W. A figura foi feita no software PyMol. 

 

 

Na variante FIX-ALL foram inseridas 2 substituições de aminoácidos no domínio 

catalítico (K265L e R338L) e a mesma substituição da variante anterior no linker dos 

domínios EGF-1 e EGF-2 (V86A) (Figura 12). 

 

G4Y

V10K

S377W

R338L

V86A
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Figura 12 – Modelo molecular por homologia estrutural da variante FIX-ALL e localização 

das mutações definidas in silico. O domínio Gla está representado em azul. Os domínios 

EGF-1 e EGF-2 estão representados em violeta e verde, respectivamente, e a mutação V86A 

no linker entre eles está ilustrada em vermelho. O domínio serina protease do FIX-ALL está 

em marrom e em destaque, as mutações K265L e R338L. A figura foi feita no software 

PyMol. 

 

 

A última variante FIX-LLW apresenta todas as substituições de aminoácidos no 

domínio catalítico da proteína (R338L, E372L e S377W).  A figura 13 apresenta o modelo 

molecular por homologia estrutural construído para a variante FIX-LLW, destacando-se os 

aminoácidos mutados in silico. 

 

K265L

R338L

V86A
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Figura 13 – Modelo molecular por homologia estrutural da variante FIX-LLW e localização 

das mutações definidas in silico. O domínio Gla está representado em azul. Os domínios 

EGF-1 e EGF-2 estão representados em violeta e verde, respectivamente. O domínio serina 

protease do FIX-LLW está em marrom e em destaque, as mutações nele inseridas (R338L, 

E372L e S377W). A figura foi feita no software PyMol. 

 

 

Posteriormente ao trabalho in silico de busca, seleção e análise de mutações no FIX, as 

variantes estabelecidas, bem como o FIX-TripleL, escolhido para comparação, foram 

sintetizados quimicamente (Genscript) e clonados no vetor de expressão lentiviral 1054.  

Após modificação da linhagem celular escolhida, as proteínas foram caracterizadas  in vitro e 

in vivo. O FIX-wild type foi clonado no mesmo vetor de expressão e caracterizado durante o 

mestrado de minha autoria (DE SOUSA BOMFIM et al., 2016). 

 

 

R338L

S377W

E372L



Resultados | 57 

    

5.2 Clonagem das variantes de FIX recombinante humano no vetor de expressão 

lentiviral 

 

5.2.1 Clonagem da variante FIX-TripleL no vetor de expressão 

 

 O FIX-TripleL foi desenvolvido por Kao e colaboradores (2013) e apresenta 22 vezes 

mais atividade específica in vitro que a proteína original, sendo, portanto, a variante com 

maior potencial catalítico descrita até o momento (KAO et al., 2013). 

Essa proteína apresenta 3 substituições de aminoácidos sítio dirigidas ao longo da sua 

estrutura primária. Uma substituição localizada na posição 86 (V86A) do linker entre os 

domínios EGF 1 e 2 e duas no domínio catalítico (E277A e R338L). A figura 14 apresenta um 

esquema estrutural do FIX humano, destacando-se as trocas de resíduos inseridas em cada 

domínio. 

 

 

 
Figura 14 – Esquema estrutural da proteína FIX. 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. Nos retângulos estão representados as 

trocas de aminoácidos, bem como as posições onde as mutações foram inseridas (modificado 

de ORLOVA et al., 2012). 

 

 

O FIX-TripleL foi sintetizado pela empresa GenScript e clonado no vetor de clonagem 

plasmidial pUC57. Essa construção foi digerida com as enzimas de restrição SalI e SmaI, 

liberando o FIX-TripleL do pUC57 (Figura 15).  

V86A

E277A

R338L
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Figura 15 – Visualização em gel de agarose 1% dos fragmentos gerados na reação de digestão 

com SalI e SmaI do vetor pUC57 contendo o inserto do cDNA do FIX-TripleL. As setas à 

direita indicam o vetor pUC57 (2.710 pb) e o cDNA do FIX-TripleL (1407 pb). Marcador de 

peso molecular 1Kb (10.000, 8.000, 5.000, 2.000, 1.600, 1.000, 700, 500, 400, 300, 200, 100 

pb). 

 

 

Devido à dificuldade de clonagem do cDNA do FIX-TripleL no vetor de expressão 

lentiviral 1054, esse fragmento foi purificado e subclonado no vetor plasmidial pGEM-

TEasy
®

. Posteriormente, ele foi recuperado através de digestão do vetor com as enzimas de 

restrição SalI e SmaI e purificado do gel de agarose 1%. 

Paralelamente à obtenção do fragmento de FIX-TripleL, foi realizado o preparo do 

vetor 1054. Esse vetor foi linearizado com as enzimas de restrição SalI (5’) e SmaI (3’). Após 

a digestão, prosseguiu-se com a desfosforilação e purificação do DNA do gel de agarose. 

Observa-se na figura 16, os DNAs referentes ao FIX-TripleL e ao vetor 1054 após as 

purificações do gel de agarose 1%. 

 

5.000 pb

1.600 pb

2.710 pb

1.407 pb

1Kb            1   



Resultados | 59 

    

 

Figura 16 – Visualização em gel de agarose 1% do cDNA do FIX-TripleL e do vetor de 

expressão lentiviral 1054, após digestão com as enzimas SalI e SmaI e purificação. Marcador 

de peso molecular 1Kb (10.000, 8.000, 5.000, 2.000, 1.600, 1.000, 700, 500, 400, 300, 200, 

100 pb). 

 

 

Após linearização e purificação dos DNA, o vetor e o inserto foram ligados com o 

auxílio da T4 ligase. O produto da ligação foi usado para transformar bactérias E. coli Stbl 

3
TM

, os plasmídeos foram obtidos por reação de miniprep e o DNA obtido foi sequenciado 

para conferir se a clonagem foi bem sucedida.  

Após o sequenciamento da sequência de 1054-FIX-TripleL, foi realizada a análise da 

mesma pela ferramenta de bioinformática Blast do NCBI, que permite comparar o grau de 

similaridade entre a sequência obtida, através das reações de sequenciamento, com a 

sequência de nucleotídeos referente ao vetor de expressão 1054 contendo o cDNA do FIX 

humano. A análise do sequenciamento mostrou uma identidade de 100% entre as sequências 

testadas. A figura 17 apresenta o grau de identidade entre as sequências conhecidas do 

promotor CMV do vetor lentiviral 1054, seguida pelo cDNA do FIX humano, com a 

sequência de 1054-FIX-TripleL em análise. 

 

1Kb         1                        2                 

10.000 pb

1.600 pb

10.054 pb

1.407 pb
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Figura 17 – Análise do sequenciamento do vetor lentiviral 1054-FIX-TripleL. A análise do 

sequenciamento do vetor 1054-FIX-TripleL foi realizada através do alinhamento com a 

sequência do promotor CMV seguido da sequência inicial do cDNA do FIX humano através 

da ferramenta de bioinformática Blast do NCBI.    

 

 

5.2.3 Clonagem das novas variantes de FIX recombinante 

 

O cDNA de cada uma das três variantes de FIX recombinante humano deste trabalho 

foi sintetizado, clonado no vetor de expressão lentiviral 1054 e sequenciado pela empresa 

GenScript.  

 

5.3  Transdução da linhagem celular humana SK-Hep-1 

 

A linhagem celular humana SK-Hep-1 foi transduzida com o vetor de expressão 

lentiviral 1054 contendo uma das novas variantes estabelecidas (FIX-YKALW, FIX-ALL e 
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FIX-LLW), o FIX-TripleL ou o FIX-wild-type, a fim de expressar as diferentes moléculas de 

FIX recombinante.  

Para a transdução, foi utilizada uma MOI de 1 vírus/célula para as novas variantes e o 

FIX-wild type e 0,5 vírus/célula para o FIX-TripleL devido à baixa concentração de vírus 

produzida. Para aumentar a eficiência de transdução do vírus 1054-FIX-TripleL, foi realizada 

uma centrifugação na placa de cultura para promover maior contato dos lentivírus com as 

células. A eficiência de transdução de cada construção viral foi avaliada pela quantidade de 

células positivas para EGFP, haja visto que foi utilizado um vetor lentiviral bicistrônico que 

por meio da sequência IRES permite a co-expressão dos genes EGFP e FIX. Esses genes são 

transcritos em um único RNA mensageiro, entretanto, as proteínas são traduzidas 

separadamente. Com exceção das células transduzidas com o vírus 1054-FIX-TripleL, as 

demais apresentaram uma eficiência de transdução acima de 85% de células positivas para 

EGFP. A tabela 7 mostra a eficiência de transdução da linhagem celular utilizada após 1 ciclo 

de transdução. 

 

 

Tabela 7 – Expressão de EGFP da linhagem celular humana SK-Hep-1 modificada com vetor 

lentiviral 1054. Determinação da eficiência de transdução por citometria de fluxo (células 

EGFP positivas). 

Linhagem celular 
Eficiência de transdução (% 

células EGFP positivas) 

SK-Hep-FIX-WT 96,42 

SK-Hep-FIX-YKALW 87,27 

SK-Hep-FIX-ALL 86,61 

SK-Hep-FIX-LLW 85,7 

SK-Hep-FIX-TripleL 29,86 

 

 

5.4 Seleção das células transduzidas 

 

As células modificadas com os vetores lentivirais 1054 contendo o cDNA de FIX-

wild-type, e das novas variantes apresentaram uma eficiência de transdução acima de 85% e, 

portanto, não foi necessário selecionar as células positivas para EGFP.  



Resultados | 62 

    

Quando comparamos as células SK-Hep-FIX-TripleL com as outras células 

modificadas, observamos que apenas 30% das células expressavam o gene marcador EGFP. 

Sendo assim, após 15 dias em cultura, optamos por realizar a seleção por citometria de fluxo 

(FACSAria), com o intuito de enriquecer a população celular EGFP positiva. Como é possível 

observar na figura 18, a população inicial de 30% de células EGFP positivas passou a ser de 

67,76%. 

 

 

 
Figura 18 – Dot plots de citometria de fluxo da população de células SK-Hep-1 transduzidas 

com o vetor lentiviral 1054-FIX-TripleL após a seleção. A) Células SK-Hep-1 não 

transduzidas usadas como controle. B) Células SK-Hep-FIX-TripleL expressando EGFP.  

 

 

5.5 Caracterização das células produtoras de FIX recombinante humano 

 

5.5.3  Número de cópias virais inserida no genoma celular de SK-Hep-1 

 

 As linhagens celulares modificadas com vetores de expressão integrativos 

frequentemente apresentam uma grande variabilidade na expressão dos transgenes inseridos. 

Isso pode ocorrer devido ao número altamente variável de cópias virais integradas no genoma 

celular e das consequências decorrentes das integrações aleatórias na expressão gênica. Nesse 

contexto, uma caracterização importante das células produtoras de FIX recombinante humano 

é quanto ao número de cópias lentivirais inseridas no genoma celular. Essa quantificação é 

necessária para se comparar com mais fidelidade a expressão de FIX entre as células 

modificadas. 

 Desse modo, o DNA das células transduzidas com os vetores lentivirais foi extraído 

para a quantificação do número de cópias integradas através de qPCR pela metodologia de 

SYBR
®
Green. 

A) B)

0,75% 68,51%
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 Para a quantificação  do número de cópias por qPCR foram utilizados primers 

específicos para a região 3’ do LTR para a amplificação do vetor derivado do HIV-1. Como 

controle interno, foram utilizados primers específicos para o gene da β-globina, para 

normalizar a quantidade de DNA genômico de cada amostra. 

 Cada amostra foi submetida à quantificação em duplicata e, a partir dos dados gerados, 

foi possível obter a média dos valores obtidos referentes às regiões LTR e β-globina. A média 

encontrada para o LTR em cada uma das linhagens foi dividida pela média para a β-globina 

para obtenção do número de cópias virais por célula. 

 A quantificação do número de cópias virais de cada linhagem está disposta na tabela 8.

  

 

Tabela 8 – Quantificação do número de cópias do vetor lentiviral 1054 inseridas no genoma 

das células SK-Hep-1.  

Linhagem celular N
o 

de cópias virais inseridas 

SK-Hep-FIX-WT 20,19 

SK-Hep-FIX-YKALW 20,32 

SK-Hep-FIX-ALL 11,47 

SK-Hep-FIX-LLW 18,96 

SK-Hep-FIX-TripleL 1,61 

 

 

 Como mostrado na tabela 8, as células transduzidas com os vetores lentivirais 1054-

FIX-WT, 1054-FIX-YKALW e 1054-FIX-LLW apresentaram uma média de 20 cópias do 

vetor/célula, valor este que representa cerca 2 vezes mais integrações do que a célula SK-Hep-

FIX-ALL e 20 vezes mais que a SK-Hep-FIX-TripleL que apresentou, em média, 1 cópia do 

vetor/célula. 

 

5.5.2 Genotipagem das células transduzidas e não transduzidas 

 

A análise do perfil de DNA por STR polimórficos é considerada padrão-ouro para a 

autenticação de culturas celulares, sendo um controle importante para a detecção de 

contaminação cruzada de culturas. O perfil de STR polimórficos da linhagem celular humana 
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SK-Hep-1 pré e pós-transdução com os vetores de expressão lentivirais 1054, contendo o 

transgene do FIX humano, se encontra na tabela 9. 

 

 

Tabela 9 – Perfil de STR polimórficos das células SK-Hep-1 transduzidas e não transduzidas. 

Lócus SK-Hep-1 SK-Hep-

FIX 

SK-Hep-FIX-

YKALW 

SK-Hep-

FIX-ALL 

SK-Hep-

FIX-LLW 

SK-Hep-

FIX-TripleL 

D5S818 12,13 12,13 12,13 12,13 12,13 12,13 

D13S317 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 

D7S820 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 

D16S539 12 12 12 12 12 12 

VWA 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 

TH01 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

TPOX 9 9 9 9 9 9 

CSF1PO 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 

  

  

 A análise do perfil de DNA por STR verificou a compatibilidade do perfil molecular 

da célula SK-Hep-1. Esse resultado foi confirmado utilizando-se o banco de dados do Leibniz 

Institute DSMZ – German Collection of Microorganisms and Cell Cultures que possui o perfil 

molecular de diversas linhagens celulares dos principais biorrepositórios (ATCC, ECACC e 

JCRB) que mantêm essas células em suas coleções. Esses bancos de dados de perfis de STR 

consideram que uma similaridade de 80% é aceitável e garantem a validação das células. A 

compatibilidade do perfil molecular de STR da linhagem SK-Hep-1 pré e pós-transdução com 

o banco de dados DSMZ pode ser observado na figura 19. 
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Figura 19 – Resultado da análise do perfil molecular de STR polimórficos da linhagem celular 

humana SK-Hep-1 pré e pós-transdução com os vetores de expressão lentivirais 1054 

contendo o transgene do FIX humano, realizado no banco de dados do Leibniz Institute DSMZ 

– German Collection of Microorganisms and Cell Cultures. 

 

 

5.5.3 Avaliação da estabilidade de expressão de EGFP das células SK-Hep-1 

transduzidas 

 

 A expressão de proteínas heterólogas por células modificadas geneticamente por 

vetores de expressão integrativos deve ser continuamente monitorada, pois a integração 

aleatória no genoma celular de vetores lentivirais como 1054 pode alterar o metabolismo das 

células, influenciando seu crescimento ou mesmo silenciando a expressão da proteína 

recombinante de interesse (HONG et al., 2007). O sistema de expressão utilizado nesse 

trabalho apresenta um gene repórter, o EGFP que é co-expresso com o gene do FIX, 

permitindo o monitoramento indireto da expressão de FIX recombinante. 

 A possibilidade de se utilizar um gene repórter para acompanhar a produção de uma 

proteína recombinante, como o FIX, é um facilitador prático, haja visto que avaliar a 

população de células EGFP positivas por citometria de fluxo é mais rápido e mais econômico 

que avaliar a expressão do fator de coagulação por meio de ensaios de quantificação e 

atividade, geralmente dispendiosos e demorados.  
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 Foi realizado um acompanhamento da expressão de EGFP por 60 dias após a 

transdução da linhagem celular humana para quantificar o número de células EGFP positivas 

ao longo desse período. Foi determinado esse tempo de avaliação por ser o tempo que as 

células permanecem em cultura para coleta de sobrenadante celular contendo FIX 

recombinante (Figura 20).     

 

 

 

Figura 20 – Avaliação da porcentagem de expressão de EGFP das células SK-Hep-1 

transduzidas com os vetores lentivirais 1054. As células foram mantidas em cultura por um 

período de 60 dias e a expressão de EGFP foi avaliada por citometria de fluxo. 

 

 

 De acordo com o gráfico acima, é possível observar que as células SK-Hep-FIX-WT 

apresentaram uma queda de 6% na expressão de EGFP, SK-Hep-FIX-YKALW e SK-Hep-

FIX-LLW apresentaram um decréscimo de cerca de 8%, enquanto que SK-Hep-FIX-ALL 

mostrou a maior queda na expressão de EGFP (12%) ao longo do período analisado. A 

população de SK-Hep-FIX-TripleL pós-transdução apresentava cerca de 30% de células 

EGFP positivas. A realização de sorting celular, 30 dias após a modificação com o vetor, 

aumentou essa população para 68%, apresentando um decréscimo de cerca de 7% de EGFP ao 

final dos 60 dias analisados.  

 Durante esse período, também foi analisada a viabilidade celular das populações pelo  

método de exclusão do corante azul de Tripan com contagem em câmara de Neubauer (Tabela 

10). 
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Tabela 10 – Viabilidade celular das populações celulares de SK-Hep-1 transduzidas. 

Linhagem celular Viabilidade celular (%) 

SK-Hep-FIX-WT 99,40 ± 0,30 

SK-Hep-FIX-YKALW 99,55 ± 0,54 

SK-Hep-FIX-ALL 99,53 ± 0,54 

SK-Hep-FIX-LLW 99,00 ± 0,66 

SK-Hep-FIX-TripleL 99,66 ± 0,34 

 

 

 De acordo com a tabela 10, podemos observar que todas as populações celulares 

apresentaram uma viabilidade celular acima de 99%. 

 

5.6 Caracterização das novas variantes de FIX recombinante humano 

 

5.6.1 Determinação da quantificação total de FIX recombinante humano 

 

A avaliação da quantificação total de FIX recombinante expresso pelas células SK-

Hep-1 foi realizada pelo ensaio ELISA, utilizando-se o sobrenadante dessas células, após 48 

horas de incubação, posterior à última troca de meio.  

Considerando-se que o FIX é uma proteína dependente de vitamina K, as células 

foram tratadas com vitamina K por um período mínimo de 10 dias antes da análise. Todos os 

valores obtidos em microgramas de FIX foram comparados com valores obtidos de plasma 

humano como referência. A figura 21 apresenta as produções volumétrica e específica de FIX 

recombinante pelas células SK-Hep-1. 
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Figura 21 – Quantificação total de FIX recombinante humano no sobrenadante celular das 

células SK-Hep-1 por meio do ensaio ELISA realizado no sobrenadante celular após 48 horas 

de cultivo. A) Produção volumétrica de FIX. B) Produção específica de FIX, normalizada 

pelo número de células. Os valores apresentados são as médias de duplicata de amostras de 

três experimentos independentes. * p-valor < 0,05 de acordo com o teste one-way ANOVA e 

o teste de Tukey para comparação múltipla entre os grupos. 

   

 

 No gráfico 21A) podemos observar a produção volumétrica das diferentes células 

produtoras de FIX recombinante humano. A quantidade de FIX-wild-type secretada se 

mostrou significativamente maior que as outras proteínas mutadas (6 µg/mL), o que 

representa, aproximadamente, o dobro da quantidade secretada pelas outras células 

modificadas. A concentração das novas variantes de FIX secretada foi, em média, 2,8 ± 0,83 

µg/mL, destacando-se FIX-YKALW e FIX-LLW que apresentaram concentração total de FIX 

semelhantes. SK-Hep-FIX-ALL apresentou a menor produção volumétrica dentre as 

populações analisadas (1,84 µg/mL).  

No ensaio ELISA não foi possível detectar FIX secretado pelas células SK-Hep-FIX-

TripleL. 

 Normalizando a produção total de FIX recombinante humano no volume final de 

sobrenadante (6 mL) pelo número de células (10
6
 células), obtemos a produção específica 

para cada célula produtora. De acordo com o gráfico 21B), podemos observar uma queda na 

produção de FIX total se comparada à produção volumétrica. Nesse tipo de análise, a 

concentração de FIX recombinante secretada pelas células SK-Hep-FIX-wild-type (2,4 

µg/mL) e SK-Hep-FIX-YKALW (1,6 µg/mL) não apresentou diferença significativa. Com 

A) B)

*
*

*

* *
*

*

*

*
*

*

*

* *
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relação às outras células SK-Hep-FIX-ALL e SK-Hep-FIX-LLW, foi possível notar que a 

produção específica foi menor que a célula controle. A concentração de FIX-ALL estava 3 

vezes menor e de FIX-LLW estava cerca de 2 vezes menor. Com relação ao nível de FIX total 

produzido entre as variantes, não houve diferenças estatísticas na secreção de FIX entre elas 

(1,22 ± 0,4 µg/mL).  

 

5.6.2 Análise da atividade biológica de FIX recombinante humano 

 

A análise da atividade biológica de FIX recombinante nas células produtoras foi 

realizada pelo ensaio cromogênico. O mesmo sobrenadante celular obtido, após 48 horas de 

incubação com meio DMEM 10% SFB, para realização do ensaio ELISA, foi utilizado para a 

realização do ensaio de atividade. Todos os valores obtidos em porcentagem de atividade de 

FIX foram comparados com valores obtidos de plasma humano como referência e calculados 

em UI/mL (1 UI/mL = 100% de atividade). 

A figura 22 apresenta as produções volumétrica e específica de FIX recombinante 

ativo pelas células SK-Hep-1. 

 

 

 

 

 

 



Resultados | 70 

    

 
Figura 22 – Análise da atividade biológica de FIX recombinante humano no sobrenadante 

celular das células SK-Hep-1 por meio do ensaio cromogênico, realizado no sobrenadante 

celular após 48 horas de cultivo. A) Produção volumétrica de FIX ativo. B) Produção 

específica de FIX ativo, normalizada pelo número de células. Os valores apresentados são as 

médias de duplicata de amostras de três experimentos independentes. * p-valor < 0,05 de 

acordo com o teste one-way ANOVA e o teste de Tukey para comparação múltipla entre os 

grupos. 

 

 

Observando-se a figura 22, podemos observar um perfil completamente oposto ao 

apresentado pela quantificação total de FIX recombinante. No gráfico 22A) encontra-se a 

produção volumétrica de FIX ativo no sobrenadante celular das linhagens produtoras. A 

atividade biológica das proteínas mutantes foi significativamente maior que a proteína wild-

type. Entre as variantes, a média de atividade biológica foi 6,2 ± 0,95 UI/mL, sendo a maior 

atividade do FIX-ALL, 7 vezes maior que a proteína controle. FIX-YKALW e FIX-LLW 

apresentaram um aumento na atividade biológica de 6,2 e 4,7 vezes, respectivamente. Entre as 

variantes FIX-YKALW e FIX-ALL não houve diferença significativa na atividade biológica, 

porém entre FIX-LLW e as duas proteínas citadas acima, foi possível observar diferença 

estatística.  

A produção específica de FIX ativo apresentou um perfil inferior à produção 

volumétrica entre as populações, após a normalização dos valores de atividade biológica pelo 

número de células (Gráfico 22B). Entretanto, todas as variantes geradas apresentaram valores 

de atividade significativamente maiores (2,74 ± 0,48 UI/mL) que o FIX-wild-type (0,38 

A) B)
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UI/mL), o que representa um aumento de 7 vezes na atividade biológica, entretanto, não foi 

possível observar diferenças estatísticas entre as proteínas mutadas. 

 No ensaio cromogênico não foi possível detectar atividade biológica do FIX-TripleL. 

Com os dados obtidos através da quantificação total de FIX recombinante humano e 

da atividade biológica foi possível calcular a atividade específica de cada variante. A figura 

23 apresenta o gráfico de atividade específica de cada FIX recombinante analisado nesse 

trabalho. 

 

 

 

Figura 23 – Atividade específica das novas variantes de FIX recombinante humano. A 

atividade específica foi calculada através da divisão dos valores obtidos de atividade biológica 

da proteína no ensaio cromogênico pelos valores obtidos na quantificação total de FIX pelo 

ensaio de ELISA, sendo expressa em unidades por miligrama. Os valores apresentados são as 

médias de três experimentos independentes. * p-valor < 0,05 de acordo com o teste one-way 

ANOVA e o teste de Tukey para comparação múltipla entre os grupos. 

 

 

Através do gráfico 23, podemos observar que FIX-ALL apresenta a maior atividade 

específica entre as variantes (3.879 U/mg), atividade essa 24 vezes maior que a proteína wild-

type. FIX-YKALW e FIX-LLW apresentaram valores semelhantes, 1.850 e 1.730 U/mg, 

respectivamente, com atividade específica maior 11 vezes, aproximadamente, que o FIX 

*
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controle. Entre as variantes, também houve diferenças significativas, FIX-ALL mostrou uma 

atividade específica 2 vezes mais eficiente que as demais mutantes. 

 

5.6.3 Avaliação da geração de trombina 

 

A trombina é uma enzima chave na cascata de coagulação. Ela é ativada 

principalmente pelo complexo protrombinase (FXa/FVa) e ativa diversos outros fatores como 

o FVIII, FXI e FXIII durante o processo de coagulação, além de converter o fibrinogênio em 

fibrina para formar um coágulo estável. Para compreender como as novas variantes afetam a 

geração de trombina, nós comparamos a geração de trombina em diferentes concentrações de 

FIX. Amostras de plasma humano deficiente em FIX foram suplementadas com 0%, 1%, 5%, 

10% ou 100% (90nM) de FIX recombinante humano ou FIX derivado de plasma Grifols® 

(Figura 24). 
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Figura 24 – Capacidade de geração de trombina das variantes de FIX recombinante humano. 

O plasma humano deficiente em FIX foi suplementado com as variantes de FIX a 100% (A), 

10% (B), 5% (C), 1% (D) ou 0% (sem FIX) do nível de antígeno plasmático normal de FIX. 

Os valores são derivados de um único experimento. *FIX:Ag – concentração de antígeno 

suplementado no plasma deficiente.  

 

 

De acordo com a figura 24, podemos observar que FIX-YKALW apresentou a maior 

geração de trombina em todas as concentrações testadas, com destaque para 100%, 10% e 5% 

de suplementação, gerando cerca de 2 vezes mais trombina que as demais variantes e que os 

controles utilizados (FIX-DP e FIX-WT). FIX-ALL e FIX-LLW apresentaram um perfil 

semelhante entre si e em relação aos controles utilizados, em todas as concentrações 

avaliadas.  
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Com a suplementação de 1% de FIX (Gráfico 24D), FIX-YKALW apresentou 20% 

mais geração de trombina que FIX-ALL, 28% mais que FIX-LLW, 50% mais que FIX-WT e 

60% mais que FIX-DP, demonstrando que com somente 1% de FIX-YKALW ainda temos 

uma geração de trombina acima de 200 nM. Os resultados apresentados revelam que mesmo 

nessa baixa  concentração de FIX-YKALW há produção de 24% mais trombina que na 

concentração de 100% de FIX-DP (medicamento utilizado como referência no Sistema Único 

de Saúde). As demais variantes, na concentração de 1%, apresentaram geração de trombina 

semelhante ao medicamento disponibilizado na concentração de 100%. 

 

5.6.4 Avaliação das novas variantes de FIX recombinante humano in vivo 

  

Para avaliar a eficiência de proteção hemostática das novas variantes de FIX 

recombinante humano foi realizado o ensaio de desafio drástico da cauda de camundongos 

machos hemofílicos B. Nesse modelo, a cauda do animal é amputada a 5 cm da ponta, sob 

condições anestésicas. Assim, o desafio englobou a transecção de 3 grandes veias e uma 

artéria, induzindo a um quadro de hemorragia grave. O sangue foi coletado durante 20 

minutos e o animal eutanasiado em seguida.   

A concentração normal de FIX no plasma humano é de 5 µg/mL, o que para um 

camundongo de, aproximadamente, 20 g equivale a uma dose de 10 µg por animal. Foi 

realizado um experimento piloto utilizando-se essa dose de sobrenadante contendo FIX 

recombinante injetado via retro-orbital. Entretanto, somente os camundongos que receberam 

FIX-YKALW sobreviveram. Os demais grupos (FIX-wild-type, FIX-ALL e FIX-LLW) 

morreram poucos minutos após a administração das doses. 

Devido a esse quadro, foram testadas outras concentrações das novas variantes de FIX 

recombinante buscando a menor dose necessária para se obter uma proteção hemostática 

eficaz. A menor dose testada e que mostrou resultados mais consistentes foi a de 2 µg de FIX 

por animal. A tabela 11 apresenta a quantidade de FIX ativo injetado por dose em cada grupo 

de proteínas. 
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Tabela 11 – Quantidade de FIX ativo presente em 2 µg de proteína injetada por animal.   

Proteína Atividade biológica (UI) 

FIX-WT 0,20 

FIX-YKALW 6,17 

FIX-ALL 9,50 

FIX-LLW 4,22 

FIX-DP 0,40 

*FIX-DP – FIX derivado de plasma Grifols
®

 

 

 

Como é possível observar na tabela 11, apesar da quantidade total em µg de FIX 

injetado por camundongo ser a mesma, a fração de FIX ativo diferiu entre os grupos. As 

maiores atividades, como esperado, foram encontradas nas variantes FIX-ALL, FIX-YKALW 

e FIX-LLW, 47,5 vezes, 31 vezes e 21 vezes mais que a proteína wild-type recombinante, 

respectivamente. Os valores de atividade das proteínas mutadas foram 23,8 vezes (FIX-ALL), 

15,5 vezes (FIX-YKALW) e 10,6 vezes (FIX-LLW) acima da atividade do FIX derivado do 

plasma, usado como controle. 

A figura 25 apresenta o gráfico obtido após a coleta do sangue dos camundongos 

hemofílicos B e dosagem da hemoglobina pelo método de Drabkin.    
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Figura 25 – Eficiência de hemostasia de FIX recombinante humano. A dose de 2 µg/animal de 

FIX foi administrada em camundongos machos hemofílicos B via retro-orbital, a cauda 

seccionada e o sangue coletado durante 20 minutos. A dosagem de hemoglobina foi realizada 

pelo método de Drabkin. Camundongos saudáveis (SD – n = 14), camundongos hemofílicos 

B (HB – n = 14), FIX-wild-type (FIX-WT – n = 10), FIX derivado de plasma (FIX-DP – n = 

12), FIX-YKALW (n = 10), FIX-ALL (n = 14) e FIX-LLW (n = 14). *p-valor < 0,05 de 

acordo com o teste one-way ANOVA e o teste de Bonferroni para comparação múltipla entre 

os grupos. 

 

 

 De acordo com o gráfico 25, é possível observar que as variantes FIX-YKALW e FIX-

LLW se mostraram mais eficazes que as demais proteínas na proteção hemostática dos 

camundongos analisados na dose de 2 µg/animal, ficando semelhante ao perfil encontrado no 

grupo de camundongos saudáveis. Nessa dose analisada, podemos observar 100% de 

coagulação nos animais injetados com FIX-YKALW, o que não foi observado nos demais 

grupos. Apesar do perfil de hemoglobina perdida dos camundongos do grupo FIX-LLW ser 

semelhante ao grupo saudável, não observamos formação de coágulo nos animais. A tabela 12 

apresenta a porcentagem de camundongos que formaram coágulo na cauda e de óbitos por 

grupo durante o experimento. 
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Tabela 12 – Porcentagem de camundongos que formaram coágulo na cauda e de óbitos 

utilizando-se a dose de 2 µg/animal de FIX.  

Proteína Coagulação (%)  Óbito (%) 

FIX-WT 30,00  10,00 

FIX-YKALW 100,00 - 

FIX-ALL   7,14   50,00 

FIX-LLW 7,14 57,14 

FIX-DP 75,00 - 

*FIX-DP – FIX derivado de plasma Grifols
®

 

 

 

 Segundo a tabela 12, podemos observar que, aproximadamente, metade dos animais 

dos grupos de camundongos tratados com FIX-ALL e FIX-LLW morreu durante o 

experimento e apresentou uma porcentagem de formação de coágulo na área seccionada bem 

inferior a FIX-YKALW (14 vezes menos) e os controles. O FIX-YKALW apresentou uma 

eficiência 33% maior que o medicamento utilizado pelo Sistema Único de Saúde e 333% 

maior que o FIX-wild-type recombinante.  

 Para as demais variantes de FIX recombinante, todas as concentrações testadas acima 

de 2 µg/animal resultaram em óbito dos animais durante o experimento. 

 Como a dose de 2 µg/animal de FIX-wild-type resultou em uma eficiência hemostática 

de somente 30%, testamos outras 3 concentrações visando um resultado mais equiparável ao 

obtido pelo FIX-YKALW. As doses testadas foram: 4 µg, 5 µg e 10 µg de FIX-wild-type por 

animal. A tabela 13 apresenta a quantidade de FIX-wild-type ativo presente nas doses 

administradas em cada grupo de camundongos. 

 

 

Tabela 13 – Quantidade de FIX-wild-type ativo presente por dose administrada por animal.   

FIX-wild-type Atividade biológica (UI) 

4 µg   0,40 

5 µg 0,51 

10 µg 1,00 

*FIX-DP – FIX derivado de plasma Grifols
®
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 Considerando-se a quantidade de FIX ativo presente nas amostras, as doses 

administradas foram ajustadas. Desse modo, na concentração de 4 µg/animal foi administrada 

o dobro, naquela de 5 µg/animal houve um aumento de 2,5 vezes e na de 10 µg/animal a 

administração foi aumentada em 5 vezes. 

 A figura 26 apresenta o gráfico obtido após a coleta do sangue dos camundongos 

hemofílicos B tratados com FIX-wild-type e a dosagem da hemoglobina pelo método de 

Drabkin.   

 

 

 
 

Figura 26 – Comparação de eficiência de hemostasia do FIX-wild-type recombinante humano. 

Concentrações de FIX-wild-type foram administradas em camundongos machos hemofílicos 

B via retro-orbital, a cauda seccionada e o sangue coletado durante 20 minutos. A dosagem de 

hemoglobina foi realizada pelo método de Drabkin. Foi utilizado um n = 4/grupo. 

Camundongos saudáveis (SD), camundongos hemofílicos B (HB) e FIX-wild-type (FIX-WT). 

*p-valor < 0,05 de acordo com o teste one-way ANOVA e o teste de Bonferroni para 

comparação múltipla entre os grupos. 

 

 

 Analisando-se o gráfico 26, não foi possível observar diferenças significativas 

positivas entre as respostas de eficiência de coagulação obtidas com diferentes concentrações 

de FIX-wild-type testadas com relação aos grupos controles, nem aumento na eficiência 

hemostática como mostra a tabela 14. 
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Tabela 14 – Porcentagem de camundongos que formaram coágulo na cauda e de óbitos 

utilizando-se doses de FIX-wild-type.  

FIX-wild-type Coagulação (%)  Óbito (%) 

4 µg   -  - 

5 µg - 25 

10 µg - 75 

 

 

 Analisando o gráfico 26 e a tabela 14, não foi possível determinar uma concentração 

de FIX-wild-type eficaz na proteção hemostática dos camundongos hemofílicos B. Em 

nenhum grupo foi observado formação de coágulo na cauda dos animais e a porcentagem de 

óbito foi diretamente proporcional ao aumento da concentração da dose administrada. 

 O controle positivo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o FIX derivado do 

plasma Grifols
®
 (FIX-DP) apresentou uma eficiência hemostática de 75% quando utilizado na 

concentração de 2 µg/animal. Tendo isso em vista, testamos a concentração de FIX-DP 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde em caso de hemorragia grave, que é de 60-

100% de atividade, o que corresponde a 5 µg/mL (100%) em humanos e a 10 µg/camundongo 

ou 2 UI. A figura 27 apresenta o gráfico obtido após a coleta do sangue dos camundongos 

hemofílicos B injetados com FIX-DP e dosagem da hemoglobina pelo método de Drabkin.    

 

 

 



Resultados | 80 

    

 

Figura 27 – Comparação de eficiência de hemostasia do FIX derivado de plasma humano. 

Concentrações de FIX derivado de plasma foram administradas em camundongos machos 

hemofílicos B via retro-orbital, a cauda seccionada e o sangue coletado durante 20 minutos. A 

dosagem de hemoglobina foi realizada pelo método de Drabkin.Camundongos saudáveis (SD 

– n = 14), camundongos hemofílicos B (HB – n = 14) e FIX derivado de plasma (FIX-DP – n 

= 12). *p-valor < 0,05 de acordo com o teste one-way ANOVA e o teste de Bonferroni para 

comparação múltipla entre os grupos. 

 

 

No  gráfico 27 podemos observar que a concentração de 10 µg/animal se mostrou mais 

eficiente que a de 2 µg/animal no processo de hemostasia. Os dados referentes à porcentagem 

de camundongos que formaram coágulo na cauda e de óbito por grupo estão dispostos na 

tabela 15. 

 

 

Tabela 15 – Porcentagem de camundongos que formaram coágulo na cauda e de óbitos 

utilizando-se duas doses de FIX derivado de plasma.  

FIX-DP Coagulação (%)  Óbito (%) 

2 µg   75,00    - 

10 µg 100,00 - 

*FIX-DP – FIX derivado de plasma Grifols
®

 

 

 

*
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 Com a dose de 10 µg/animal de FIX-DP, foi possível observar um aumento de 25% na 

proteção hemostática com relação à dose de 2 µg/animal, formando um coágulo estável de 

fibrina em 100% dos camundongos, conforme tabela 15. 

 Haja visto que as concentrações de FIX-DP testadas mostraram respostas 

significativamente diferentes, avaliamos se 10 µg/animal de FIX-DP seria mais eficiente que 

a concentração de 2 µg/animal das  novas variantes de FIX recombinante humano (Figura 28). 

 

 

 
 

Figura 28 – Comparação de eficiência de hemostasia das variantes de FIX recombinante 

humano. Os FIX mutados na concentração de 2 µg/animal e o FIX derivado de plasma na 

concentração de 10 µg/animal foram administrados em camundongos machos hemofílicos B 

via retro-orbital, a cauda seccionada e o sangue coletado durante 20 minutos e a dosagem de 

hemoglobina foi realizada pelo método de Drabkin. Camundongos saudáveis (SD – n = 14), 

camundongos hemofílicos B (HB – n = 14), FIX derivado de plasma (FIX-DP – n = 12), FIX-

YKALW (n = 10), FIX-ALL (n = 14) e FIX-LLW (n = 14). *p-valor < 0,05 de acordo com o 

teste one-way ANOVA e o teste de Bonferroni para comparação múltipla entre os grupos. 

 

 

 Como mostra o gráfico 28, a dose de FIX-DP (10 µg/animal) não se mostrou mais 

eficiente que os demais grupos de FIX. Vale ressaltar que a dose testada de FIX-YKALW 

equivale a 20% da dose de FIX-DP e que os camundongos destes grupos apresentaram 

comportamento clínico idêntico, com 100% de proteção hemostática, evidenciada pela 

formação de coágulos na cauda dos camundongos, o que não foi observado nos grupos de 

FIX-ALL e FIX-LLW.   

*
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6 Discussão 

 

6.1 Geração de novas variantes de FIX recombinante humano 

 

Durante os anos 1980, a biotecnologia permitiu o acesso aos fatores VIII e IX 

recombinantes para o tratamento das hemofilias. A primeira geração de recombinantes foi 

desenvolvida de modo idêntica às proteínas derivadas do plasma e modificações na estrutura 

natural eram, geralmente, consideradas indesejáveis devido ao potencial risco trombótico e à 

formação de inibidores (KITCHEN; GRAY; MERTENS, 2014).  

Esse paradigma, no entanto, começou a se alterar na última década devido aos avanços 

no conhecimento das estruturas e funções dos fatores de coagulação, dos mecanismos da 

hemofilia e da geração dos inibidores, dos progressos na terapia gênica e do aumento na 

demanda mundial por concentrados de fator de coagulação. Esse conjunto de fatores levou os 

pesquisadores a adotar estratégias de bioengenharia visando a melhora na terapêutica da 

hemofilia (KITCHEN; GRAY; MERTENS, 2014).  

A habilidade de modificar os fatores de coagulação recombinantes com melhoria nas 

suas funções promete superar algumas limitações do tratamento atual como os altos custos da 

terapia e a baixa disponibilidade para a população de hemofílicos (PIPE, 2005). 

Nessa busca por alternativas, pesquisas recentes têm sido realizadas na tentativa de 

modificar propriedades do FIX recombinante administrado por terapia de reposição, terapia 

gênica ou celular (CHANG, 1998; BRUNETTI-PIERRI et al., 2009; LIN et al., 2010; WU et 

al., 2010). Nesse sentido, devem ser abordados o aumento da atividade específica do FIX e a 

sua estabilidade in vivo. O desenvolvimento de variantes de FIX com maior atividade 

específica visa reduzir a quantidade de proteína necessária na terapia de reposição ou para uso 

na terapia gênica (KAO et al., 2013).  

Nesse trabalho foram desenvolvidas três novas variantes de FIX recombinante que 

apresentam mutações pontuais em regiões importantes da proteína: nos domínios Gla (G4Y e 

V10K) e serina-protease (K265L, R338L, E372L e S377W) e na região do linker entre os 

domínios EGF1 e EGF2 (V86A). As moléculas foram projetadas a partir da análise in silico 

da estrutura do FIX tendo como modelos a estrutura cristalográfica do FIXa porcino, bem 

como o domínio catalítico do FIX humano. Apesar do grande progresso na caracterização 

bioquímica dos sítios de ligação inter e intraespecíficos entre o FVIII e o FIX ativos no 

complexo tenase, os detalhes atômicos precisos dos mecanismos de reconhecimento 

molecular da ativação do FX continuam obscuros devido, principalmente, à falta de estruturas 
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de cristalografia de raio-X de alta resolução para modelos completos do FVIIIa, do FIXa e do 

complexo FVIIIa:FIXa (VENKATESWARLU, 2014), o que tornou a escolha das regiões um 

processo complexo.  

As regiões escolhidas para as mutações pontuais foram baseadas em estudos de 

interação entre o FVIII, o FIX e o FX. Alguns trabalhos sugerem que as cadeias leve e pesada 

do FIXa compartilham o sítio de ligação com o FVIIIa (HAMAGUCHI et al., 1994; 

FRIBOURG; MEIJER; MERTENS, 2006). A posição 338 do domínio catalítico, 

originalmente ocupada pelo aminoácido arginina, é um resíduo altamente conservado, sendo 

crítico para a ligação com o FVIII (KOLKMAN; LENTING; MERTENS, 1999; MATHUR; 

BAJAJ, 1999). A mutação espontânea para o resíduo de leucina, denominada FIX-Padua 

aumentou a atividade biológica da proteína em 8 vezes (SIMIONI et al., 2009). O resíduo 86 

localizado no linker dos domínios EGF1 e EGF2 não é conservado, variando entre espécies. 

Nos seres humanos é ocupado pela valina e em camundongos pela alanina, por exemplo. 

Baseado na estrutura do FIX ativo, a posição 86 está localizada logo abaixo da superfície de 

contato com o FVIII ativo, porém não participa da região solvente-acessível. Assim, nós 

predizemos que outros aminoácidos pequenos pudessem substituir a valina nessa posição sem 

causar sérios efeitos, uma vez que a alanina e a serina estão presentes na posição 86 do FIX 

em outras espécies (LIN et al., 2010).  

O FIX se liga à membrana celular, contendo fosfatidilserina, via domínio Gla em uma 

interação dependente de cálcio. Essa interação é crítica para o processo de coagulação 

sanguínea, pois é necessária para a geração de trombina, a enzima terminal na cascata de 

coagulação (HAMAGUCHI et al., 1994). Os aminoácidos G4, K5, L6, F9, V10 e Q11 da 

região amino-terminal do FIX são importantes na ligação desse fator ativo nas plaquetas 

ativadas (AHMAD et al., 1995). Nesse contexto, substituímos G4 por uma tirosina e V10 por 

uma lisina na tentativa de melhorar a ligação do fator às plaquetas ativadas, favorecendo uma 

interação eletrostática entre o fator de coagulação e a membrana celular.  

O loop 266, que corresponde aos resíduos 259 ao 266, e a α-hélice 330, que engloba 

os aminoácidos 330 até 338, desempenham papéis importantes na interação do FIX ativo com 

o FX ativo e o FVIII ativo, respectivamente (HARTMANN et al., 2009). O loop 266 do FIXa, 

posicionado próximo ao sítio ativo do fator, adota uma conformação fechada que impede o 

acesso do FX ao sítio catalítico na ausência, porém não na presença, do FVIIIa (KOLKMAN; 

MERTENS, 2000). O resíduo K265, provavelmente, interfere eletrostaticamente na 

preferência do FIX ativo pelo FX. As cadeias laterais de Y266 e K265 prejudicam a ligação 

ao FX e são removidas, somente, por grandes reorganizações de diversas partes da enzima 
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após a ligação tanto do cofator (FVIII) como do FX (SICHLER et al., 2003). A substituição 

da lisina por aminoácidos pequenos e não carregados, como metionina e a treonina, aumentou 

a atividade catalítica do FIX em 2,7 vezes e 6,7 vezes, respectivamente. No presente trabalho, 

substituímos a lisina caracterizada por ser um aminoácido alifático carregado positivamente 

por uma leucina que é um resíduo menor apolar e observamos um aumento significativo na 

atividade específica do FIX-ALL como mostrado na figura 23.  

As mutações pontuais inseridas na estrutura do FIX humano proporcionaram um 

significativo aumento na atividade biológica das três novas variantes desenvolvidas nesse 

trabalho, em média 6 vezes mais. A proteína FIX-ALL apresentou o melhor resultado in vitro 

(7 vezes mais atividade que o FIX-wild-type). Levando-se em consideração a atividade 

específica do fator de coagulação, os valores são ainda mais expressivos. A variante mais 

eficiente, FIX-ALL, apresentou atividade específica 24 vezes maior que o FIX controle, 

seguida pelas demais mutantes FIX-YKLAW e FIX-LLW com 11 vezes mais atividade. 

O FIX-TripleL que seria utilizado para comparação não foi detectado pelos ensaios 

utilizados para caracterização. Isso pode ser devido às poucas cópias do vetor integradas no 

genoma das células, o que impossibilitou a expressão de FIX em quantidade suficiente para 

detecção nas nossas condições. 

Não há muitos estudos na literatura sobre o melhoramento do FIX humano. A tabela 

16 apresenta os trabalhos encontrados até o momento, destacando-se o aumento nas atividades 

biológica e específica com relação ao FIX-wild-type. 
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Tabela 16 – Comparação entre os estudos disponíveis na literatura sobre o melhoramento do 

FIX humano por engenharia molecular.  

Mutante 
Linhagem 

celular 

Atividade 

biológica 

Atividade 

específica 
Referência 

FIX-R338A Hek 293 3x - 
Chang et 

al., 1998 

FIX-R338L (Pádua) Hek 293 - 5-10x 
Simioni et 

al., 2009 

FIX-Y94F/K98T/Y177F/I213V/E219G Hek 293 2,5x - 
Hartmann 

et al., 2009 

FIX-

Y94F/A95K/K98T/Y177F/I213V/E219G 
Hek 293 2,5x - 

Hartmann 

et al., 2009 

FIX-Triple (V86A/E277A/R338A) Hek 293 - 13x 
Lin et al., 

2010 

FIX-TripleL (V86A/E277A/R338L) Hek 293 - 22x 
Kao et al., 

2013 

FIX-G4Y/V86A/R338L/S377W Hek 293T - 15x 

Quade-

Lyssy et 

al.,2014 

FIX-V10K/R338L/S377W Hek 293T - 10-20x 

Quade-

Lyssy et 

al.,2014 

FIX-K5A/V10K/R338L/S377W Hek 293T - 10-20x 

Quade-

Lyssy et 

al.,2014 

FIX-E410(H, A, L e N) HuH-7 3-5x - 
Perot et al., 

2015 

FIX-ALL SK-Hep-1 7x 24x 
Neste 

trabalho 

FIX-YKALW SK-Hep-1 6,2x 11x 
Neste 

trabalho 

FIX-LLW SK-Hep-1 4,7x 11x 
Neste 

trabalho 

 

 

De acordo com a tabela 16, podemos observar que com relação à atividade biológica, 

as variantes desenvolvidas no presente trabalho apresentaram os melhores resultados, cerca de 

50% mais que os valores encontrados até o momento na literatura. Comparando-se a atividade 

específica, a variante FIX-ALL apresentou o melhor desempenho in vitro em relação aos 

demais trabalhos (24 vezes mais que a proteína controle). FIX-YKALW e FIX-LLW 

apresentaram resultados também promissores, se equiparando aos estudos descritos.  

A avaliação da geração de trombina é uma caracterização importante das novas 

variantes, pois a trombina é uma enzima chave no processo de coagulação sanguínea, sendo 

ativada pelo complexo protrombinase e também por traços de FIX e FX. Ela atua na ativação 
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de diversos cofatores e outras enzimas como o FXI que ativa o FIX, além de converter o 

fibrinogênio em fibrina, formando, assim, um coágulo estável.  

Nas concentrações de FIX testadas, pudemos observar que FIX-YKALW apresentou o 

melhor desempenho na formação de trombina comparado às demais variantes e aos controles 

utilizados. Na menor suplementação testada, de 1% de FIX, pudemos observar uma geração 

de trombina 24% maior que a suplementação de 100% de FIX derivado de plasma. Vale 

lembrar que 100% de FIX equivale à concentração normal desse fator no plasma humano. 

FIX-ALL e FIX-LLW promoveram geração de trombina semelhante aos controles utilizados 

em todas as suplementações.    

Apesar do melhor desempenho do FIX-ALL na atividade específica in vitro, não foi 

possível observar uma eficiência semelhante na avaliação da geração de trombina.  

Esses resultados, ainda que preliminares, são promissores, haja visto que testes 

clínicos visando a terapia gênica para a hemofilia B mostraram que a maioria dos 

participantes expressa somente 1% de FIX no plasma após a terapia (MANNO et al., 2003, 

2006). 

Com a caracterização inicial in vitro apresentando resultados positivos, o próximo 

passo foi testar as variantes em camundongos hemofílicos B através do teste de desafio 

drástico da cauda. A menor dose mais eficaz encontrada foi a de 2 µg de proteína por animal, 

na qual obtivemos 100% de proteção hemostática infundindo FIX-YKALW. A perda de 

sangue desse grupo animal se mostrou semelhante ao grupo controle de animais saudáveis, 

bem como ao grupo tratado com o medicamento derivado de plasma. Apesar de não haver 

diferença significativa entre o grupo FIX-YKALW e o grupo FIX-DP nessa concentração, 

pudemos observar diferenças na coagulação dos animais, visto que no grupo FIX-DP 

observamos 75% de proteção hemostática, comprovada pela formação de coágulo na cauda. 

Outro aspecto relevante reside no fato de que o processamento das amostras foi  realizado de 

maneira distinta, pois o FIX-DP foi purificado e manipulado industrialmente, enquanto o FIX-

YKALW não passou por nenhum processo de purificação, sendo utilizado o sobrenadante da 

cultura celular. Se as mesmas etapas de purificação fossem adotadas para a variante, talvez a 

resposta fisiológica nos animais seria ainda mais evidente.   

O mesmo quadro clínico, com 100% de proteção hemostática, foi observado na dose 

de 10 µg de FIX-DP por animal, na qual o perfil de sangramento dos animais foi semelhante 

ao grupo FIX-YKALW. Entretanto, para se obter a mesma resposta fisiológica foi utilizada 

uma dose 5 vezes maior que a dose necessária de FIX-YKALW. Apesar dessa variante 
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apresentar uma eficiência in vitro 2 vezes menor que FIX-ALL, ela se mostrou a mais 

eficiente no modelo animal adotado. 

O grupo FIX-LLW apresentou perfil hemorrágico semelhante aos grupos FIX-

YKALW e FIX-DP, todavia, um índice de coagulação extremamente baixo e a porcentagem 

de óbito mais elevada (57%). FIX-ALL mostrou o pior desempenho in vivo comparado às 

demais variantes, não apresentando diferenças significativas com relação ao grupo de 

camundongos hemofílicos B e uma porcentagem de óbito de 50%. Não foi possível, 

estabelecer uma dose de FIX-wild-type recombinante eficaz para promover a formação de um 

coágulo estável de fibrina. 

Como as variantes foram produzidas na mesma linhagem celular e processadas da 

mesma maneira podemos inferir que a combinação de mutações inseridas em FIX-ALL e 

FIX-LLW influenciaram negativamente no processo de coagulação dos animais. Isso pode ser 

devido ao fato das substituições de aminoácidos terem sido realizadas, em sua maioria, no 

domínio catalítico do fator de coagulação, o que não propiciou o aumento da formação de 

coágulos estáveis de fibrina no modelo animal adotado. 

O desempenho promissor de FIX-YKALW na proteção hemostática dos camundongos 

hemofílicos B está em consonância com a caracterização in vitro realizada, principalmente 

com a avaliação da geração de trombina, enzima crucial na formação de um coágulo estável 

de fibrina. Nesse ensaio, a variante na suplementação mínima de 1% de FIX (0,9 nM), 

apresentou um perfil de geração de trombina superior aos controles FIX-WT e FIX-DP na 

concentração de 90 nM (100% de FIX). In vivo, observamos formação de coágulo em 100% 

dos animais avaliados na dose de 2 µg de proteína. Assim, uma das razões dessa eficiência 

hemostática possa ser a maior geração de trombina proporcionada pelo FIX-YKALW.    

A disponibilidade de modelos animais de pequeno porte para o estudo das hemofilias 

proporcionou um progresso significativo no desenvolvimento pré-clínico dessa área. Os 

camundongos são mais acessíveis economicamente para manutenção, têm o período 

gestacional mais curto e são fáceis de procriar, características críticas para os pesquisadores 

realizarem uma avaliação pré-clínica de novas variantes de recombinantes (PIPE, 2005).  

Entretanto, transpor resultados obtidos a partir de estudos pré-clínicos em modelos 

animais para os humanos é um campo perigoso, uma vez que os animais possuem 

características do sistema de coagulação distintas, como por exemplo, o número 

significativamente maior de plaquetas nos camundongos. Outro aspecto, é a dificuldade em se 

prever a imunogenicidade,  especialmente quando sequências proteicas são alteradas por 

técnicas de bioengenharia (OLDENBURG; ALBERT, 2014). 



Discussão | 89 

    

Os hemofílicos B desenvolvem inibidores com uma frequência de 6%, o que é 

prejudicial no tratamento, pois o FIX administrado não é mais efetivo na resposta às 

hemorragias. Por esse motivo, uma preocupação importante com as variantes de FIX envolve 

o potencial risco de aumentar a formação de inibidores (BRUNETTI-PIERRI et al., 2009). A 

introdução de aminoácidos na proteína deve ser controlada. Com o aumento no número de 

mutações inseridas maior é a chance da variante ser mais imunogênica (QUADE-LYSSY; 

MILANOV; SCHÜTTRUMPF, 2014). 

Outro aspecto importante é o potencial trombogênico dessas novas variantes com 

atividade catalítica melhorada. Algumas evidências sugerem que altos níveis de FIX 

aumentam o risco de trombose venosa (VAN HYLCKAMA VLIEG et al., 2000; 

WELTERMANN et al., 2003). Entretanto, um resultado contrário a essa tendência também 

foi reportado (CUSHMAN et al., 2009). A mutação espontânea FIX-Padua foi descoberta em 

uma família trombofílica com um indivíduo apresentando atividade plasmática de 776% com 

nível de antígeno plasmático normal. Entretanto, membros da família com atividade de 337% 

e 551% não foram diagnosticados com trombose (SIMIONI et al., 2009).  

A formação de dímeros D é uma medida da degradação de fibrina no plasma. Assim, 

os dímeros D não estão presentes normalmente no plasma, exceto quando há ativação do 

sistema de coagulação, como ocorre na trombose (ADAM; KEY; GREENBERG, 2009). A 

avaliação desses dímeros D no plasma de camundongos tratados ao longo de 2 meses com o 

FIX-Padua, não apresentou aumento no risco trombótico (CANTORE et al., 2012), o mesmo 

ocorreu em cachorros hemofílicos B (FINN et al., 2012). 

As variantes FIX-R338A, FIX-VIIEGF1 (apresenta a substituição do domínio EGF-1 

pelo domínio EGF-1 do FVII) e FIX-R338A+VIIEGF1 (apresenta a combinação de 

substituições R338A e do domínio EGF-1 do FVII) foram avaliadas in vivo tanto para a 

trombogenicidade como para a imunogenicidade. Esses três novos mutantes não se mostraram 

mais trombogênicos que a proteína wild-type, mesmo em níveis suprafisiológicos e nem mais 

imunogênicos que o controle em camundongos hemofílicos B C57Bl/6 (BRUNETTI-PIERRI 

et al., 2009). 

Kao e colaboradores (2010) avaliaram o risco trombótico da variante FIX-Triple 

contendo 3 mutações pontuais ao longo da sequência do FIX, com cerca de 13 vezes mais 

atividade que o normal, em camundongos hemofílicos B, injetando 130 ou 1.300 UI/Kg de 

proteína. Não foi observado aparente ativação de trombina após a infusão. Ela pode ser 

considerada trombogênica em nível suprafisiológico extremo, porém em doses moderadas, 

incluindo doses terapêuticas, não apresenta maior risco que o FIX controle. Com relação ao 
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risco de desenvolvimento de inibidores, o FIX-Triple não se mostrou mais imunogênico que a 

proteína controle após terapia gênica fígado dirigida, indicando que essa variante poderia ser 

utilizada para o tratamento de hemorragias graves ou para profilaxia (KAO et al., 2010). 

Posteriormente, esse mesmo grupo avaliou a variante mais potente descrita até o 

momento, FIX-TripleL com 22 vezes mais atividade específica. Do mesmo modo que o FIX-

Triple, não foi observado aumento no risco de trombose nem produção de inibidores contra o 

FIX humano (KAO et al., 2013). 

Esses resultados encorajadores, levaram ao primeiro estudo clínico com uma variante 

de FIX humano, o FIX-Padua, iniciado em 2013 e previsão de término para 2030, com 30 

participantes para tratamento da hemofilia B através de terapia gênica com vetor adeno-

associado. Esse estudo visa avaliar a segurança, a cinética e, se possível, a dose de AskBio009 

necessário para se alcançar uma atividade plasmática estável de FIX entre 10 e 40% da 

atividade normal (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01687608). 

Um segundo estudo clínico com essa mesma variante se iniciou em 2015, utilizando o 

transgene em vetor adeno-associado administrado em 10 homens hemofílicos B que possuíam 

atividade coagulante igual a 2% ou menos da atividade normal de FIX. Nenhuma reação 

adversa séria foi observada durante ou após a infusão. A atividade coagulante do FIX se 

manteve em todos os participantes, com uma média de 33,7 ± 18,5% ao longo de 492 

semanas. A incidência de quadros hemorrágicos anuais foi reduzida significativamente, de 

uma média de 11 eventos/ano antes da administração do vetor para 0,4 evento/ano após a 

terapia. Com relação à dosagem média de FIX por Kg, houve uma diminuição de 2908 UI/Kg 

para 49,3 UI/Kg. De um total de 10 participantes, 8 indivíduos não utilizaram tratamento 

adicional de FIX por reposição e 9 entre 10 não apresentaram quadros hemorrágicos após a 

terapia gênica. Um aumento assintomático das enzimas hepáticas foi observado em dois 

participantes e um paciente com artropatia avançada recebeu concentrado de FIX após 

sangramento, entretanto a dose utilizada foi 91% menor que antes da infusão com o vetor. A 

conclusão do estudo foi que a atividade coagulante do FIX proveniente da terapia gênica 

permitiu o fim da profilaxia e a quase eliminação das hemorragias e do uso de concentrado de 

FIX (GEORGE et al., 2017). 

As novas variantes geradas no presente trabalho, FIX-ALL, FIX-YKALW e FIX-

LLW, apresentaram resultados promissores in vitro. FIX-YKALW apresentou grande 

potencial de proteção hemostática in vivo. Mais estudos são necessários para esclarecer o 

potencial terapêutico dessas novas variantes, principalmente com relação ao risco de trombose 

e formação de inibidores. Entretanto, os exemplos citados acima tanto na área pré-clínica 
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como os testes clínicos demonstram que essa nova ramificação do tratamento da hemofilia, a 

bioengenharia de proteínas, é um campo próspero para gerar bons resultados para a 

terapêutica das coagulopatias. 

  

6.2 Produção de FIX recombinante humano em linhagens celulares humanas 

 

Os fatores de coagulação são proteínas complexas, enzimas e co-enzimas, que 

precisam estar enzimaticamente ativas para sua eficácia terapêutica. Nesse sentido, essas 

proteínas são um grupo muito difícil de produzir (KUMAR, 2015).   

A expressão e secreção do FIX humano na sua forma bioativa envolvem várias 

modificações pós-traducionais como a clivagem do peptídeo sinal, formação de ponte 

dissulfídica, glicosilação, γ-carboxilação, fosforilação, sulfatação e β-hidroxilação. A γ-

carboxilação é crucial para as proteínas dependentes de vitamina K, sendo o maior desafio a 

ser alcançado na busca por uma alta produtividade desse tipo de fator de coagulação 

(KUMAR, 2015).  

A limitação da capacidade de γ-carboxilação das células foi observada em diversas 

linhagens celulares como CHO (KAUFMAN et al., 1986), BHK (BUSBY et al., 1985), COS 

(MESSIER et al., 1991) e Hek 293 (CAMIRE et al., 2000; DE SOUSA BOMFIM et al., 

2016). 

Nosso grupo de pesquisa vem testando diversas linhagens celulares humanas para a 

expressão de proteínas dependentes de vitamina K como os fatores VII e IX. Dentre as células 

utilizadas, a SK-Hep-1 se mostrou a mais eficiente na expressão de proteínas biologicamente 

ativas (DE SOUSA BOMFIM et al., 2016; CORRÊA DE FREITAS et al., 2017).  

Com o advento da bioengenharia de proteínas, e com ela, as novas variantes com 

atividade catalítica aumentada, o grande obstáculo se encontra na alta produtividade desses 

mutantes nas células produtoras.  

Neste trabalho, observamos uma alta expressão de FIX recombinante nas células SK-

Hep-1. SK-Hep-FIX-wild-type produziu 6 µg/mL, SK-Hep-YKALW e SK-Hep-LLW 

produziram 3 µg/mL e SK-Hep-ALL 2 µg/mL em 48 horas de cultivo.  

Os altos níveis de FIX produzidos pelas células podem estar relacionados com o 

grande número de cópias virais integradas no genoma celular, o que proporcionou a expressão 

de 290 ng/mL por cópia inserida de FIX-wild type, 145 ng/mL de FIX-YKALW e FIX-LLW 

por cópia de 1054 e 170 ng/mL/cópia inserida de FIX-ALL. 
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Lin e colaboradores (2010) utilizaram Hek 293 para a expressão de FIX-Triple. A 

produção foi de 0,4-0,53 µg por 10
6
 células em 24 horas tanto para os mutantes como para o 

FIX controle (LIN et al., 2010). Os resultados encontrados no nosso estudo são 13 vezes 

maiores com relação ao controle, e 4-6 vezes maiores quando se compara as variantes. 

Também utilizando células 293 como linhagem produtora, três variantes (FIX-R338L, 

FIX-Triple e FIX-TripleL) foram analisadas por ELISA após 48 horas de cultivo em meio 

livre de soro. A maior expressão foi da proteína wild-type com 0,180 µg/mL, seguida do FIX-

R338L (0,136 µg/mL), FIX-Triple (0,125 µg/mL) e FIX-TripleL (0,120 µg/mL) (KAO et al., 

2013). Resultados ainda mais inferiores se comparados com a expressão da SK-Hep-1, cerca 

de 43 vezes menos para FIX-wild-type e 14-21 vezes menos que as nossas variantes. 

Perot e colaboradores (2015) produziram 4 variantes de FIX (FIX-E410 H, L, A e N) 

na linhagem celular humana HuH-7, derivada de hepatocarcinoma, considerada um sistema 

celular eficaz na produção de FIX recombinante humano com melhores modificações pós-

traducionais comparado às células CHO (ENJOLRAS et al., 2012). A expressão de FIX 

controle foi de 0,48 µg/mL e a das variantes foram, em média, 0,31 µg/mL (PEROT et al., 

2015). Nossos resultados demonstraram uma produção 12 vezes maior para a proteína 

controle e 6-9 vezes maior para as variantes de FIX recombinante. 

Nossos dados sugerem que a linhagem celular humana SK-Hep-1 é uma ótima 

produtora tanto de FIX na sua forma original como das novas variantes geradas nesse 

trabalho. 

As últimas três décadas foram notáveis para o tratamento da hemofilia com o avanço 

da tecnologia para garantir a segurança dos fatores de coagulação contra patógenos, o 

desenvolvimento dos fatores recombinantes, o refinamento dos testes clínicos de coagulação, 

a implementação da profilaxia e os primeiros passos para a cura genética via estratégias de 

terapia gênica (PEYVANDI; GARAGIOLA; SEREGNI, 2013). Ainda assim, o alto custo e a 

disponibilidade limitada dos concentrados de FIX recombinante tornam essa proteína uma 

questão crítica no tratamento da hemofilia B (LIN et al., 2010). 

A utilização das variantes de FIX com maior atividade específica pode melhorar esse 

quadro mundial. No contexto da terapia gênica, o emprego dessas proteínas poderá aumentar 

a segurança e eficácia, permitindo a administração de doses menores do vetor para se alcançar 

os benefícios terapêuticos. Assim, qualquer redução na dose vetorial poderia aumentar 

significativamente o índice terapêutico do vetor (QUADE-LYSSY; MILANOV; 

SCHÜTTRUMPF, 2014).  
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No caso da terapia de reposição, quantidades menores dessas proteínas melhoradas 

serão necessárias para se alcançar a hemostasia, reduzindo significativamente os custos para 

os pacientes e, possivelmente, permitindo um regime de tratamento profilático mais efetivo e 

adequado (BRUNETTI-PIERRI et al., 2009).   

Em suma, neste trabalho foram desenvolvidas três novas variantes de FIX 

recombinante humano com maior atividade específica, sendo FIX-ALL a mais potente 

variante in vitro descrita até o momento e FIX-YKALW como a mais potente, dentre as 

proteínas geradas nesse estudo, na proteção hemostática in vivo. Mais estudos são necessários 

para transpor a barreira da pesquisa para a utilização dessas novas proteínas no tratamento da 

hemofilia B, entretanto, esse trabalho proporciona uma possibilidade de potencial combinação 

dessas novas variantes com a terapia gênica bem como na terapia de reposição associada a 

uma linhagem celular humana que se mostrou promissora como plataforma de produção de 

variantes de FIX recombinante humano. 
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7 Conclusão 

 

Neste trabalho, utilizando ferramentas de bioengenharia, desenvolvemos três novas 

variantes de FIX recombinante humano com maior atividade específica, sendo FIX-ALL a 

mais potente variante in vitro descrita até o momento. Dentre elas, FIX-YKALW apresentou 

maior proteção hemostática in vivo, com uma dose 5 vezes menor que a recomendada para o 

medicamento referência para o tratamento da população hemofílica B brasileira. 

Mais estudos são necessários para caracterizar essas proteínas quanto aos riscos 

trombótico e imunogênico para garantir a sua segurança na aplicação clínica. 

Entretanto, as variantes geradas aqui podem, no futuro, ser associadas à estratégia de 

terapia gênica no intuito de promover uma cura definitiva para a hemofilia do tipo B. De fato, 

um impacto mais imediato, seria adaptar esses novos FIX recombinantes para a produção 

comercial em linhagens celulares humanas como a SK-Hep-1 visando uma produção de 

concentrados de baixo custo, aumentando-se, assim, sua disponibilidade, em especial para os 

países em desenvolvimento, como o Brasil. 
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9 Anexos 
 

ANEXO 1. Ofício da Comissão de Ética no Uso de Animais. 
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