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RESUMO 
 

MELLO, C. M. Estudo cinético da produção da proteína recombinante 
Amblyomin-X pela bactéria Escherichia coli BL21DE3 – Rec1. 2018. 74 f. 
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Biotecnologia da Universidade de São Paulo, Instituto Butantan e 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 2018. 
 
O câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países em 
desenvolvimento. Está entre as doenças de maior taxa de mortalidade e é 
responsável por mais de 12% de todas as causas de óbito no mundo. Uma proteína 
denominda Amblyomin-X foi obtida a partir de uma biblioteca de cDNA das glândulas 
salivares do carrapato Amblyomma Cajennense e expressa na bactéria Escherichia 
coli BL21DE3. Essa proteína é capaz de induzir a morte de células tumorais, além 
de ter pouca ou nenhuma atividade contra células normais, diminuindo assim os 
efeitos colaterais nos pacientes em tratamentos contra o câncer. Através deste 
trabalho foi possível elaborar um protocolo para obtenção de elevadas 
concentrações celulares e produção da proteína recombinante Amblyomin–X em 
biorreatores com capacidade total de 15 L. Uma vez que a proteína é intracelular, 
foram estudados alguns parâmetros e estratégias de cultivo do microrganismo para 
obtenção de alta concentração celular, tais como: composição do meio de cultura, 
identificação dos substratos limitantes e inibitórios e vazão de alimentação da fonte 
de carbono. Foi definido um meio de cultura adequado para atingir elevadas 
concentrações celulares na etapa de crescimento da E. coli, visando garantir 
elevadas concentrações de produto recombinante. Ensaios conduzidos em 
biorreatores com esse meio resultaram em concentrações celulares e densidade 
ótica (DO600nm) iguais a 40,0 g/L e 76,6, respectivamente, para a etapa de 
crescimento celular e 59,8 g/L e 161, respectivamente, no final da etapa de 
produção da proteína de interesse. Os ensaios conduzidos em reatores mostraram 
que concentrações de ácido acético acima de 0,4 g/L causam inibição do 
crescimento celular, portanto, foi elaborada uma estratégia eficaz de alimentação 
exponencial dos substratos limitantes (fontes de carbono e magnésio) na etapa de 
crescimento dessa bactéria para atingir elevadas concentrações celulares, 
mantendo-se a velocidade específica de crescimento (µx) menor que 0,2 h-1, abaixo 
do valor máximo, com a finalidade de evitar a formação de ácido acético. Este 
trabalho permitiu também conhecer os parâmetros cinéticos para a produção da 
proteína Amblyomin-X, tais como, a velocidade específica máxima de crescimento 
(µmáx), a produtividade celular global (Pxglobal), a produtividade celular máxima 
(Pxmáx) e o fator de conversão de substrato em célula (Yx/s) na etapa de batelada 
alimentada, cujos valores foram, respectivamente, de 0,30 h-1, 13,8 g de célula/h, 
14,1 g de célula/h e 0,37 g de célula/g de substrato. Para a avaliação da biossíntese 
da proteína recombinante foram realizadas análises de gel de poliacrilamida por 
eletroforese e a quantificação foi feita pela análise de Bradford. A concentração de 
proteína Amblyomin-X no final da etapa de síntese alcançou 8,57 g/L.  
 
Palavras-chave: Amblyomin-X. Escherichia coli. Proteína recombinante. 
Bioprocesso. Batelada alimentada. 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

MELLO, C. M. Kinetic study of recombinant protein Amblyomin-X in bacterium 
Escherichia coli BL21DE3 - Rec1. 2018. 74 f. Dissertação (Mestrado em 
Biotecnologia) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia da 
Universidade de São Paulo, Instituto Butantan e Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, São Paulo, 2018. 
 
Cancer is a public health problem, especially among developing countries. It is 
among the diseases with the highest mortality rate and accounts for more than 12% 
of all causes of death in the world. A protein called Amblyomin-X was obtained from 
a cDNA library of Amblyomma Cajennense tick salivary glands and it was expressed 
in the bacterium Escherichia coli BL21DE3. This protein is able to induce death of 
tumor cells, as well as having little or no activity against normal cells, thus reducing 
the side effects in patients on cancer treatments. In this work it was possible to 
elaborate a protocol for obtaining high cellular concentrations and production of the 
recombinant Amblyomin-X protein in bioreactors with a total capacity of 15 L. Since 
the protein is intracellular, some parameters and strategies of culture of the 
microorganism for obtaining a high cell concentration, were : composition of the 
culture medium, identification of limiting and inhibitory substrates and feed rate of the 
carbon source. A culture medium suitable for achieving high cell concentrations in 
the growth stage of E. coli was defined in order to guarantee high concentrations of 
recombinant product. Experiments conducted in bioreactors with this medium 
resulted in cellular concentrations and optical density (DO600nm) of 40.0 g / L and 
76.6, respectively, for the cell growth step and 59.8 g / L and 161, respectively, at the 
end of the production stage of the protein of interest. Experiments conducted in 
reactors showed that acetic acid concentrations higher than 0.4 g/L cause inhibition 
of cell growth, therefore, an effective strategy of exponential feeding of the limiting 
substrates (carbon and magnesium sources) was elaborated in the growth stage of 
this bacteria to reach high cellular concentrations, maintaining the specific growth 
rate (μx) less than 0.2 h-1, below the maximum value, in order to avoid the formation 
of acetic acid. This work also allowed to know the kinetic parameters for Amblyomin-
X protein production, such as the maximum specific growth rate (μmax), the overall 
cellular productivity (Pxglobal), the maximum cellular productivity (Pxmax) and the 
conversion factor of substrate in cell (Yx/s) in the fed batch stage, whose values were 
respectively 0.30 h-1, 13.8 g cell/h, 14.1 g cell/h and 0.37 g of cell/g of substrate. For 
the evaluation of recombinant protein biosynthesis, polyacrylamide gel analyzes were 
performed by electrophoresis and quantification was done by the Bradford analysis. 
The Amblyomin-X protein concentration at the end of the synthesis step reached 
8.57 g/L. 
 
Keywords: Amblyomin-X. Escherichia coli. Recombinant protein. Bioprocess. Fed 
Batch. 
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 INTRODUÇÃO 1

 

A tecnologia do DNA recombinante permitiu um rápido crescimento na área 

de biotecnologia, sendo aplicada industrialmente na produção de proteínas 

recombinantes para a saúde humana e animal. Diversas proteínas recombinantes, 

tais como, insulina humana, hormônios de crescimento, vacinas e enzimas, são 

produzidas por microrganismos geneticamente modificados (NASCIMENTO et al., 

2003; GOMBERT; KILIKIAN, 1997; BALAMURUGAN et al., 2006; GOMES et al., 

2016).  

Esta tecnologia consiste em isolar o DNA de interesse, produtor da proteína 

desejada, inseri-lo em uma bactéria ou célula, isolando e purificando as proteínas 

produzidas nesse processo (REIS et al., 2009).  

A bactéria Escherichia coli é um dos hospedeiros mais utilizados na produção 

de proteínas recombinantes, devido ao extenso conhecimento da sua fisiologia e 

genética (CHOI; LEE, 2004; BABAEIPOUR; SHOJAOSADATI; MAGHSOUDI, 2013). 

Na produção de proteínas heterólogas é importante não somente o 

desenvolvimento das cepas, que carregam os genes exógenos, como também o 

desenvolvimento do processo de produção. Nesse sentido, o estudo das condições 

adequadas de cultivo em biorreator é um requisito essencial para viabilidade do 

processo (ROSSI, 2001). 

Uma das alternativas para aumentar a produtividade de proteínas 

recombinantes é o uso de cultivos com elevadas concentrações celulares, porém, é 

necessário desenvolver meios de cultura adequados que contenham todos os 

nutrientes necessários para atingir a concentração celular desejada, evitando 

inibições por altas concentrações de algum nutriente, ou o inverso, a ausência ou 

limitação de algum elemento essencial ao metabolismo celular, prejudicando o 

crescimento microbiano. 

Além do estudo da composição dos meios de cultura, o modo de operação do 

biorreator, bem como a vazão de alimentação do substrato para controlar a 

velocidade específica de crescimento são estratégias que têm sido estudadas para 

atingir altas densidades celulares (SARGO, 2011; KILIKIAN, et al., 2000).  

A batelada alimentada, também chamada de “fed-batch”, é a estratégia de 

processo mais utilizada para atingir altas concentrações celulares (ROSANO, 



 
 

CECCARELLI, 2014; YIM et al, 2001). Uma das principais vantagens da batelada 

alimentada é controlar a produção de subprodutos indesejados como o ácido 

acético, o qual é um composto prejudicial ao metabolismo celular e é o principal 

produto das vias fermentativas de E. coli, quando se utiliza glicose como substrato 

(SUÁREZ; LIRIA; KILIKIAN, 1998; BAUER et al., 1990).  

Estudos realizados por pesquisadores do Instituto Butantan (IB), a partir da 

genética do carrapato Amblyomma cajennense, permitiram identificar uma proteína 

com ação anticoagulante e potencialmente antitumoral, codificada por um gene 

proveniente das glândulas salivares desse carrapato. Esse gene foi clonado no 

microrganismo Escherichia coli, que passou a expressar a proteína de interesse, 

sendo assim denominada E. coli BL21DE3 – Rec1. O Instituto Butantan utilizou a 

proteína expressa pela bactéria E. coli BL21DE3 – Rec1 para realizar os primeiros 

testes pré-clínicos em camundongos, porém houve uma demanda de maiores 

quantidades dessa proteína para realização dos testes pré-clínicos em coelhos e a 

definição de um protocolo de produção em reatores se fez necessária. Em 2014 foi 

aprovado o projeto intitulado “Desenvolvimento do Processo de Obtenção de 

Amblyomin-X: Uma nova proteína para o tratamento do câncer e desordens 

hemostáticas”, financiado pelo BNDES, tendo como parceiros o IBu – Instituto 

Butantan, o IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e a indústria 

farmacêutica União Química, detentora da patente dessa proteína. Este trabalho 

está inserido neste projeto e sendo desenvolvido no IPT. Através do mesmo foi 

possível elaborar um protocolo para obtenção de elevadas concentrações celulares 

e produção da proteína recombinante Amblyomin–X expressada na bactéria E. coli 

BL21DE3 – Rec1 em reatores com capacidade total de 15 L.   

O escopo desse projeto contempla as seguintes etapas: 

Instituto Butantan (IBu) 

a. Clonagem Molecular e Desenvolvimento de Sistemas de Expressão 

b. Separação e Purificação 

c. Ensaios para o Controle de Qualidade 

d. Ensaios de Biologia Celular 

e. Ensaios Funcionais (in vitro e in vivo) 

f. Análises por Informática 

g. Aplicação de Princípios de Boas Práticas de Laboratório (BPL) 



 
 

h. Contratação de Ensaios Pré-Clínicos para Registro 

 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

a. Estudo cinético da etapa de crescimento do microrganismo 

b. Estudo cinético da etapa de biossíntese do produto – Proteína 

Recombinante 

c. Implantação da Quantificação da Expressão Gênica 

d. Proposição do Modelo Matemático fenomenológico estruturado 

e. Proposição de Modelos Metabólicos 

f.  Otimização Matemática baseada nos modelos matemáticos propostos 

g. Protocolo do Processo de Produção da proteína recombinante 

h. Scale-up (LBI - biorreatores de 10, 50 e 100 L). Aplicação de técnicas de 

CFD (Computational Fluid Dynamics) 

i. Pré-viabilidade econômica do processo 

 

As etapas destacadas estão inseridas neste trabalho e a partir dos dados 

experimentais provenientes das etapas (a) e (b) foi definido um Protocolo de 

Produção da Proteína Amblyomin-X (g).  

Para tal, o processo de produção desta proteína recombinante é constituído 

por três etapas distintas: batelada (etapa 1), batelada alimentada (etapa 2) e fase de 

indução – síntese da proteína (etapa 3). Para todo o processo foi utilizada glicose 

como fonte de carbono, visto que a glicose é facilmente assimilada pela E. coli 

resultando em uma elevada velocidade específica de crescimento (SARGO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CONCLUSÕES 2

Através do desenvolvimento deste trabalho foi possível: 

 

i) Definir um meio de cultura para atingir elevadas concentrações 

celulares da bactéria E. coli para a produção da proteína Amblyomin-X;  

ii) Definir uma estratégia de cultivo da bactéria E. coli – Rec1 

caracterizada por etapas distintas de crescimento celular, que 

permitem atingir elevadas concentrações celulares, 

independentemente da máxima transferência de oxigênio permitida 

pelo biorreator (OTR); 

iii) Maximizar o crescimento celular de maneira a minimizar a produção do 

ácido acético e de subprodutos inibitórios; 

iv) Conduzir o ensaio R4 cujas concentrações celulares máximas foram de 

39,5 e 59,8 g/L no final da etapa de crescimento; 

v) Obter elevada concentração da proteína Amblyomin no final das etapas 

de separação e purificação igual a 8,57 g/L, após 4 horas de indução 

(ensaio R15).   

vi) Definir a temperatura para síntese da proteína Amblyomin para as 

bactérias E. coli Rec1 e Rec2 iguais a 30 e 37oC, respectivamente; 

vii) Definir diferentes estratégias de monitoramento da formação de ácido 

acético para evitar a inibição do crescimento microbiano para ambas as 

linhagens de E. coli Rec1 e Rec2; 

viii) Conhecer os parâmetros de processo de produção da proteína 

Amblyomin, de maneira a possibilitar a condução desse protocolo em 

biorreatores de diferentes volumes e diferentes transferências de 

massa (OTRs).  
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