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 Foi produzida a proteína recombinante do domínio extracelular da 

subunidade 2 do receptor do IFN-D em forma de proteína de fusão com a 

glutatione-6-transferase (GST-IFNAR2cEC) em (�� FROL, com o objetivo de 

avaliar seu efeito bloqueador sobre a ação do IFN-D. A GST-IFNAR2cEC de 

forma solúvel, com peso molecular 54 kDa, foi obtida quando a proteína 

recombinante foi expressa a 25 o C por indução de IPTG e foi lisada por 

)UHQFK�3UHVV. A avaliação do efeito bloqueador da GST-IFNAR2cEC foi feita 

utilizando-se 3 métodos: 1) Ensaio antiproliferativo com células Daudi, 2) 

ensaio antiviral com células Hep 2/c e vírus encefalomiocarditis, e 3) 

expressão gênica semi-quantitativa do STAT 1 (transdutor de sinal e ativador 

de transcrição) e da 2’, 5’-oligoadenilato sintetase (OAS) pela RT-PCR 

duplex nas células Daudi e Hep 2/c. A GST-IFNAR2cEC, mesmo a 420 nM, 

não inibiu as atividades antiproliferativa e antiviral de 24,5 pM e 49 pM de 

rIFN-D2 provavelmente devido à sua ineficiência na competição com o 

IFNAR da superfície celular durante o longo período de incubação nos 

ensaios realizados. A expressão gênica do STAT 1 não foi inibida pela GST-

IFNAR2cEC nas células Daudi e Hep 2/c, porém inibiu-se a da 2’, 5’-OAS. 

Estes resultados sugerem que a expressão gênica do STAT 1 é 

independente da ligação do IFN-D com a IFNAR 2c, e que a da 2’, 5’-OAS é 

dependente dessa ligação nessas células 
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 We have produced the recombinant protein comprising the 

extracellular domain of the human type I interferon receptor 2c subunit as a 

fusion protein with glutathione-6-transferase (GST-Ifnar2cEC) in (��FROL, with 

the aim of evaluate its blocking effect against interferon-D activity. The 

soluble recombinant protein GST-Ifnar2cEC (54 kDa) was obtained under 

IPTG induction at 25 o C and cell disruption by French Press. Three methods 

were employed for evaluation of blocking effect of the GST-Ifnar2cEC: 1) 

antiproliferative assay on Daudi cells, 2) antiviral assay on Hep 2/c cells 

challenged by encephalomycarditis virus and 3) mRNA semi-quantification of 

STAT 1 (signal transducer and activator of transcription) and of 2’, 5’-

oligoadenylate synthetase in duplex RT-PCR on Daudi and Hep 2/c cells. 

The GST-Ifnar2cEC even with 420 nM did not inhibit antiproliferative and 

antiviral activity of 24.5 pM and 49 pM of IFN-D2 probably due to its 

inefficiency in binding competition with IFNAR membrane-anchored receptor 

during the long period of incubation in the realized assays. The mRNA 

expression of STAT 1 wasn’t inhibited by GST-Ifnar2cEC on Daudi and 

Hep2/c, while the mRNA expression of 2’, 5’-OAS was inhibited. These 

results suggest that the mRNA expression of STAT 1 is independent on 

binding of IFN-D to IFNAR 2c, and that the of 2’, 5’-OAS is dependent on this 

binding on these cells. 
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 Os interferons (IFNs) são glicoproteínas celulares regulatórias 

pertencentes à família das citocinas e fazem parte do sistema de defesa 

natural do organismo. Os IFNs são produzidos pelas células, em resposta a 

uma variedade de estímulos, incluindo ácidos nucléicos virais, células 

estranhas, particularmente as células neoplásicas, antígenos de bactérias, 

de protozoários e de vírus (BARON HW�DO., 1992). 

 Estudos baseados em estrutura-função e de “competição-cruzada” 

de ligação com receptores permitiram classificar os IFNs em : tipo I (D, E, e Z) 

e tipo II (J). Os IFNs -D, -E, e -Z compartilham um receptor comum, 

denominado receptor do IFN tipo I (IFNAR) enquanto que o IFN-J possui um 

receptor próprio (receptor do IFN tipo II) (PFEFFER HW�DO., 1998).  

As atividades biológicas características do IFN-D decorrem de 

ligações de alta afinidade a um receptor específico (IFNAR) na superfície 

celular e posterior indução da síntese de proteínas efetoras. Existem duas 

subunidades funcionais do IFNAR: IFNAR 1 e IFNAR 2c. 

As atividades biológicas do IFN-D que estão bem estabelecidas até o 

momento, são a imunorregulatória, a antiproliferativa e a antiviral. Devido a 

essas atividades, o IFN-D está sendo cada vez mais utilizado clinicamente 

para tratamento de infecções virais (hepatite B e hepatite C) e de câncer 

(leucemia pilosa, leucemia mielóide crônica, condiloma, sarcoma de Kaposi, 

linfoma de células T e B, melanomas, mielomas e carcinoma de células 

renais) (PFEFFER HW�DO., 1998). 

 Por outro lado, o IFN-D está envolvido em certas doenças 

autoimunes e no aparecimento dessas doenças após seu uso terapêutico 

(HERMANS & BILLIU, 1989, RONNBLOM HW�DO., 1991, GUERCI HW�DO., 1994). 

Essas evidências sugerem que o IFN-D sem dúvida participa na patogênese 

dessas doenças, possivelmente causando a produção de autoanticorpos. 
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Para esclarecimento do papel do IFN-D e a pesquisa sobre possíveis 

condutas terapêuticas nessas doenças, têm sido conduzidos estudos de 

inibidores de IFN-D na forma de anticorpos e proteínas recombinantes do 

domínio extracelular da subunidade 1 do IFNAR (IFNAR 1), mostrando 

resultados promissores (BENOIT HW�DO., 1993, LU HW�DO., 1998). Porém esses 

inibidores apresentam pouca eficácia de inibição porque o IFN-D tem 12 

subclasses e baixa afinidade com a IFNAR 1 (NGUYEN HW�DO., 1996, YOON 

HW� DO., 2000). Além disso, xenoanticorpos anti-IFN-D e xenoanticorpos anti-

IFNAR 1 podem induzir a resposta imune do paciente. 

 Recentemente, tem-se observado que a subunidade 2c do 

receptor do IFN-D (IFNAR 2c) tem alta afinidade com o IFN-D. Isto sugere 

que a proteína recombinante do domínio extracelular da IFNAR 2c pode ser 

um bom inibidor da ação do IFN-D. 

Com base nessas informações, no presente estudo, produziu-se a 

proteína recombinante do domínio extracelular da IFNAR 2c em (��FROL para 

o seu uso como antagonista do receptor do IFN-D. Avaliou-se a inibição da 

atividade do IFN-D por essa proteína recombinante LQ� YLWUR através dos 

testes antiviral e antiproliferativo. Foi avaliada também a atividade 

bloqueadora da proteína recombinante na expressão gênica do STAT 1 

(Transdutor de sinal e ativador de transcrição) e da 2’,5’-Oligoadenilato 

sintetase, que são estimulados pelo IFN-D. A avaliação da expressão gênica 

na presença ou na ausência do IFN-D e da proteína recombinante pode 

esclarecer mais especificamente o mecanismo de ação do IFN-D e do 

bloqueio da proteína recombinante sobre atividade do IFN-D. 
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O IFN foi descoberto quando observou-se que a membrana de 

embrião de galinha incubada com vírus influenza inativado por calor, 

produzia uma substância que conferia à nova membrana uma resistência à 

infecção por vírus (ISAACS & LINDENMANN, 1957). O IFN pertence à 

família das citocinas que participam no controle e na replicação celular e na 

defesa do hospedeiro contra organismos estranhos, como vírus ou bactérias. 

Embora o IFN tenha sido inicialmente conhecido pela propriedade antiviral, 

numerosas investigações posteriores mostraram que o IFN está envolvido 

na regulação do crescimento celular e no efeito imunomodulatório (Tabela 1, 

BARON HW�DO., 1992).  

 

7DEHOD����3ULQFLSDLV�Do}HV�ELROyJLFDV�GH�,QWHUIHURQ�
Atividade antiviral 

Atividade antitumoral 

         Inibição de crescimento celular 

         Alteração de membrana celular 

Atividade imunoregulatória 

         Ativação de macrófago 

         Aumento de citotoxicidade de linfócitos 

Regulação de oncogenes 

Interação hormonal 

Diferenciação celular 

   (Adaptado de BARON HW�DO., 1992) 
 

A produção inicial ou a administração do IFN exógeno não protege o 

hospedeiro diretamente, mas age via receptores específicos das células, 

ativando determinados sistemas que propagam sinais ao núcleo e induzem a 

expressão dos genes que codificam várias proteínas que promovem as 

ações defensivas (BRANCA, 1988, GROSSBERG HW� DO., 1989). A figura 1 

mostra a indução, propagação do sinal e ativação das proteínas efetoras. 

 
�
�
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)LJXUD����(YHQWRV�FHOXODUHV�GH�LQGXomR��SURGXomR�H�DomR�GR�,)1 (Adaptado de BARON 
& DIAZANI, 1994). Os indutores do IFN interagem com as células, ativando os genes do IFN, 
seguido da produção do mRNA para IFN. O mRNA é traduzido e o IFN é secretado para o 
fluído extracelular onde interage com receptor na membrana das células produtoras ou 
células ativadas. As células estimuladas pelo IFN ativam os genes que codificam proteínas 
efetoras, as quais estabelecem resistência antiviral e a alteração de outras células. As 
células ativadas estimulam células vizinhas para então produzir  proteínas efetoras.  
 

A tabela 2 resume as características básicas do IFN humano 

(KONTSEK, 1994, PESTKA, 2000). Entre o IFN tipo I classifica-se o IFN-D, -

E e -Z baseando-se na propriedade imunogênica e na seqüência de 

aminoácidos e sendo geralmente estável em pH-ácido. O IFN-D e o IFN-Z 

podem ser induzidos por células alogênicas, células infectadas por vírus, 

células tumorais, bactérias, envelopes virais que estimulam linfócitos B, 

células NK, e macrófagos. O IFN-E é induzido por ácido nucléico de vírus e 

outros microorganismos que infectam células, como por exemplo: 

fibroblastos, células epiteliais, e macrófagos. O IFN-D e o IFN-Z são 

produzidos pelos leucócitos, enquanto que o IFN-E é produzido por 

fibroblastos. O IFN tipo II também é denominado de IFN-J ou IFN imune. Ele 

é instável em meio ácido e é induzido por linfócitos T estimulados por 

antígenos estranhos; sendo produzido principalmente por células T ativadas 

e células NK. 

 

�

���������������,QGXWRUHV�
 
Componentes de célula alogênica 
Ácido nucléico estranho 
Antígeno estranho 

&pOXOD�SURGXWRUD &pOXOD�DWLYDGD 
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 Tipo I Tipo II 

Nomes D: Leucócito 

E: Fibroblasto 

Z: Trofoblasto (TP-1) 

J: Imune 

Genes funcionais Braço curto, cromossomo 9 

Não tem íntrons 

D: 14 genes distintos que codificam 12 

proteínas diferentes 

E: 1 gene 

Z: 1 gene 

Braço longo 

Cromossomo 12 

3 íntron 

1 gene 

Proteínas D: Proteína de 165 a 166 aa 

    algumas subclasses são glicosiladas 

    Monômero funcional 

E: Proteína de 166 aa 

    1-glicosilada 

    28 % de identidade de aa com IFN-D  

    Monômero funcional 

Z: Proteína de 172 a 174 aa 

    1-glicosilada 

    Monômero funcional (provável) 

    60 % de identidade de aa com IFN-D 

    30 % de identidade de aa com IFN-E 

Proteína de 146 aa 

1-glicosilada 

Homodímero funcional 

Receptores Cromossomo 21q 

Consiste em duas subunidades: 

IFNAR 1 e IFNAR 2 

IFNAR 2 tem 3 formas de transcritos: 

longa (2c), curta (2b) e solúvel (2a) 

Cromossomo 6 

Consiste em duas 

subunidades: 

IFNGR 1 e IFNGR 2 

Adaptado de SAMUEL, 1991, KONTSEK, 1994 e PESTKA, 2000 
 

�����,QWHUIHURQ�D�H�5HFHSWRU�GR�,QWHUIHURQ�D�
 

O IFN-D humano é produzido predominantemente por leucócitos do 

sangue periférico (CANTELL & HIRVONEN, 1978) e por várias linhagens 

celulares induzidas por vírus, como Namalwa e KG-1 (ZOON HW� DO., 1978, 

ZOON HW�DO., 1979, JOHNSTON, 1980). O IFN-D foi purificado pela primeira 
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vez no final da década de 70, por meio de cromatografia líquida de alta 

resolução (HPLC), cromatografia de afinidade com imunoadsorvente e SDS-

PAGE (Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio). 

A capacidade de purificar e caracterizar o IFN-D natural é um desafio, já que 

o IFN-D humano representa uma família de 12 subclasses de glicoproteínas 

semelhantes em sua estrutura (KONTSEK, 1994, PESTKA, 2000). 

Embora o peso molecular dos diferentes IFNs-D varie de 16 a 27 kDa, 

a caracterização das proteínas e experimentos de clonagem sugerem que 

haja um único polipepetídeo de 165 a 166 aminoácidos em cada uma das 

subclasses do IFN-D. As diferenças no peso molecular podem ser devidas a 

modificações pós-tradução, glicosilação ou influência estrutural na migração 

dos componentes em SDS-PAGE. Por exemplo, a maioria dos IFNs-D tem 4 

cisteínas em sua estrutura, mas os IFNs-D1,-DD e -D13 têm 5 cisteínas 

O IFN-D age por meio de ligação com o receptor do IFN tipo I (IFNAR) 

na superfície das células. O gene do IFNAR está localizado no cromossomo 

21q e o número de receptores por célula varia de 100 a 5000 (LANGER & 

PESTKA, 1988). Existem duas subunidades funcionais do IFNAR: IFNAR 1 e 

IFNAR 2. Uzé e cols (1990) clonaram o cDNA da subunidade 1 do IFNAR 

(IFNAR 1), que codifica uma proteína de 557 aminoácidos, sendo 25 

aminoácidos do peptídeo sinalizador (1-25), 411 aminoácidos do domínio 

extracelular (26-436), 21 aminoácidos do domínio transmembrana (437-457) 

e 100 aminoácidos do domínio citoplasmático (458-557). A IFNAR 1 sofre 

glicosilação extensiva, tendo peso molecular de 120 a 130 kDa em 

eletroforese de gel de poliacrilamida. A IFNAR 1 tem baixa afinidade com 

IFN-D (kd t 100 nM para IFN-D2) (LING HW�DO., 1995, NGUYEN HW�DO., 1996, 

LIM HW�DO., 1994).  

 A subunidade 2 (IFNAR 2) tem três formas: forma solúvel, forma 

curta e forma longa. Ela foi isolada pela primeira vez da urina humana e foi 

identificada como um receptor solúvel de IFND/E de 40 kDa (p40). Essa 

forma solúvel é denominada IFNAR 2a (NOVICK HW� DO., 1994). Esse p40 

corresponde ao domínio extracelular do receptor de 51 kDa que é a forma 

curta da IFNAR 2. Essa subunidade de forma curta é denominada IFNAR 2b. 

Para construção de uma biblioteca de cDNA da IFNAR 2b, Novick e cols. 
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(1994) extraíram RNA total de células das linhagens Daudi e WISH. O cDNA 

de 1,5 kb da IFNAR 2b codifica 331 aminoácidos. A produção da IFNAR 2b é 

feita por processamento alternativo do mRNA do gene da IFNAR 2. A IFNAR 

2b se liga com o IFN tipo I, mas não pode formar o complexo funcional 

quando associada com a IFNAR 1 (COLAMONICI HW�DO., 1994, DOMANSKI 

HW�DO., 1995). Domanski e cols. (1995) relataram a forma longa da IFNAR 2 

como uma proteína de 95 a 100 kDa. Essa forma longa é denominada 

IFNAR 2c. Para biblioteca de cDNA, eles extraíram mRNA de células da 

linhagem U266. O cDNA de 2.636 bp da IFNAR 2c codifica 515 aminoácidos. 

A IFNAR 2c se liga com o IFN tipo I com alta afinidade (ex., kd~ 2-8 nM para 

IFN-D2), sendo o componente principal para ligação com o IFN tipo I, e 

medeia a sinalização funcional quando associada com IFNAR 1 (DOMANSKI 

HW�DO., 1995, CUTRONE & LANGER, 1997). A IFNAR 2b e a IFNAR 2c têm 

os mesmos domínios extracelulares (aminoácidos 1-243) e transmembrana 

(244-264), mas têm domínios citoplasmáticos diferentes {IFNAR 2b (265-331) 

e IFNAR 2c (265-515)}. 

 Trabalhos recentes mostraram que as subunidades IFNAR 1 e 

IFNAR 2c contribuem para a formação de uma estrutura adequada para 

ligação com o IFN-D, sendo a IFNAR 1 um modulador da afinidade do 

receptor que tem baixa afinidade quando está sozinha, enquanto que a 

IFNAR 2c tem papel crítico e alta afinidade na ligação com o IFN-D (COHEN 

HW�DO., 1995, DOMANSKI HW�DO., 1995, CUTRONE & LANGER, 1997). 

 A estrutura do receptor cristalizado mostrou que a IFNAR pertence 

à classe II de receptores de citocinas (KHOLFDO�F\WRNLQH�UHFHSWRU�IDPLO\���K&5,,) 
juntamente com receptor do IFN-J (WALTER HW�DO., 1995). Baseando-se na 

semelhança da seqüência entre as citocinas de classe II, Uzé e cols. (1995) 

avaliaram que o domínio extracelular da IFNAR 2 é formado por dois 

subdomínios (sd) de mais ou menos 100 aminoácidos (sd 100A e sd 100B) e 

cada um deles forma um E-hélice. Com esse modelo suposto, recentemente 

Lewerenz e cols. (1998) criaram proteínas mutadas, as quais são feitas pela 

substituição de um aminoácido por alanina no domínio extracelular da 

IFNAR 2. Os autores sugeriram que a mutação do aminoácido metionina na 

posição 73 (M73) causa instabilização da estrutura do sd 100A e a mutação 
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dos aminoácidos T71-M73-K75 do sd 100A causa a destruição do sítio de 

ligação do receptor, resultando na perda de atividade do IFN-D. Também 

mostraram que o sítio de ligação da IFNAR 2 é diferente para o IFN-D e para 

o IFN-E. No entanto, ainda não se sabe como cada um desses subdomínios 

contribuem para ligação com o IFN tipo 1. 

 Lu e cols. (1998) produziram 5 anticorpos monoclonais contra a 

IFNAR 1 que reconhecem epítopos diferentes. Avaliaram a inibição do IFN-D 

(IFN-D2/1, -D1, -D2, -D5 e -D8) por esses anticorpos utilizando teste antiviral 

e a formação de ISGF 3 (fator de gene estimulado pelo interferon). O 

anticorpo monoclonal 2E1, que é o inibidor de IFN-D mais potente entre os 5 

anticorpos monoclonais, necessitou dos dois domínios (domínio 1 e 2) da 

IFNAR 1 para ser reconhecido pelo epítopo. Porém, o anticorpo 2E1 não 

inibiu a atividade do IFN-E, mostrando que os sítios de ligação para IFN-D e 

IFN-E são diferentes. Portanto, essas ligações diferentes podem causar 

sinalizações distintas para estabelecer atividades exclusivas para cada 

classe do IFN tipo I.  

Piehler & Schreiber (1999) identificaram 3 aminoácidos (T46, I47 e 

M48) da IFNAR 2 como pontos críticos na interação entre ligante e receptor. 

Piehler e cols. (2000) identificaram 6 aminoácidos (L30, R33, R144, A145, 

M148 e R149) do IFN-D2 como sítios de ligação ao seu receptor. Baseados 

nesses estudos, Roisman e cols (2001) estudaram a estrutura do complexo 

IFN-D-IFNAR 2, sugerindo interações possíveis entre aminoácidos críticos, 

dentre os quais estão os aminoácidos citados acima (Figura 2). Estudos 

dessa natureza podem vir a elucidar a estrutura-função da IFNAR 1 e IFNAR 

2 e as diferenças de afinidade entre várias classes do IFN tipo I. 
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)LJXUD����(VWUXWXUD�5LEERQ�GR�FRPSOH[R�GH�,)1�D�H�,)1$5���(ROISMAN HW�DO., 2001). Os 
10 resíduos de aminoácidos contribuem na ligação do IFN-D à IFNAR 2. Os números pretos 
e vermelhos são aminoácidos cruciais do IFN-D e da IFNAR 2 respectivamente. 
 

�����/LJDomR�GR�,)1�D�DR�UHFHSWRU�H�VXD�VLQDOL]DomR��
 

 A ligação do IFN-D a seus receptores desencadeia uma cascata 

de reações intracelulares, envolvendo a fosforilação de resíduos de tirosina, 

como é possível observar na figura 3. 

 

 
)LJXUD����/LJDomR�H�VLQDOL]DomR�GR�,)1�D�(Adaptado de PESTKA, 2000). A ligação do IFN-
D às subunidades do IFNAR, IFNAR 1 e a IFNAR 2c inicia uma cascata de sinalização.  
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Ao ligar-se ao receptor, o IFN-D desencadeia a fosforilação de 2 

membros da família da JAK (-DQXV quinase): a tirosina quinase 2 (Tyk 2) e a 

Janus quinase 1 (Jak 1). Essas quinases ativas são mediadoras da 

fosforilação dos resíduos de tirosina das subunidades IFNAR 1 e IFNAR 2c 

respectivamente. Após a fosforilação do receptor, ocorre a fosforilação do 

STAT 1 e do STAT 2 (Transdutor de sinal e ativador de transcrição) e a 

seguir o heterodímero fosforilado STAT 1-STAT 2 combina-se com outra 

proteína citoplasmática denominada p48, para formar o complexo ISGF 3. 

Este complexo é rapidamente translocado para o núcleo e se liga ao ISRE 

(elemento responsivo pelo estímulo de interferon), presente nas regiões 

regulatórias de genes induzidos pelo IFN-D, para iniciar a transcrição. A 

seguir, esses genes são traduzidos para proteínas efetoras tais como: a 

proteína quinase R (PKR), a 2 ,́ 5 -́oligoadenilato sintetase (2’, 5’-OAS), a 

proteína GTPase Mx e outras (PLATANIAS HW�DO., 1994, ABRAMOVICH HW�DO., 
1994, CONSTINESCU HW�DO., 1995, COLAMONICI HW�DO., 1994, LI HW�DO., 1997, 

PESTKA, 2000). 

 

�����$WLYLGDGHV�GR�,)1�D��
 

1.4.1. Atividade antiviral 

 

A atividade antiviral é a função mais conhecida do IFN-D. As proteínas 

antivirais produzidas em resposta ao IFN-D são a proteína quinase R 

dependente de dsRNA (RNA dupla fita), a 2 ,́ 5 -́oligoadenilato sintetase, a 

proteína Mx e os antígenos de MHC I e II. Elas agem na inibição da adesão 

do vírus à membrana celular, na inibição da penetração e transcrição virais e 

inibição da tradução e síntese protéica (SAMUEL, 2001) (Figura 4). A 

quinase PKR inibe a tradução inicial através da fosforilação do fator de 

iniciação na síntese de proteína (eIF-2D). A PKR atua também na remoção 

da infecção viral por intermédio de apoptose diretamente (DER HW�DO., 1997, 

KING & GOODBOURN, 1998, TANAKA HW� DO., 1998) ou indiretamente 

induzindo a síntese de Fas e receptor de Fas (FUJIMOTO HW� DO., 1998). O 
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sistema oligoadenilato sintetase (OAS) - nuclease RNase L degrada RNA 

viral. A proteína Mx é uma proteína GTPase, que se liga ao nucleocapsídeo 

do vírus no citoplasma da célula e bloqueia a migração do vírus para o 

núcleo das células (GOODBOURN HW� DO�, 2000). A ADAR modifica dsRNA 

por deaminação de adenosina, tornando-a inosina. O antígeno MHC 

(complexo de histocompatibilidade maior) contribui para atividade antiviral do 

IFN através do aumento da ação lítica dos linfócitos T citotóxicos. 

 

�������������������������������5HVSRVWD�GH�XPD�FpOXOD�����������������������5HVSRVWD�GH�P~OWLSODV�FpOXODV 

 
)LJXUD����(VTXHPD�LOXVWUDWLYR�GD�IXQomR�GDV�YiULDV�SURWHtQDV�LQGX]LGDV�SHOR�,)1�SDUD�DWLYLGDGH�DQWLYLUDO�(Adaptado de SAMUEL, 2001).�Entre as proteínas induzidas, a quinase 
PKR, o sistema oligoadenilato sintetase (OAS) - nuclease RNase L, a proteína GTPase Mx 
e ADAR (adenosina deaminase) são proteínas que afetam a multiplicação de vírus dentro 
de uma única célula. Além disso, através da interação de várias células, como por exemplo, 
células NK e células T com células infectadas, a expressão de antígeno MHC aumenta, 
resultando no aumento da defesa do hospedeiro contra o vírus.  
 

1.4.2. Atividade antitumoral 

 

O IFN-D é produzido em resposta à presença de tumores e inibe a 

proliferação das células tumorais de maneira direta ou mediante a ativação 

das células citotóxicas do sistema imune do hospedeiro, tais como linfócito T, 

a célula NK e o macrófago ativado (BARON HW�DO., 1992). O IFN-D também 

participa da regulação da diferenciação celular, sendo este efeito a base da 
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terapia da leucemia pilosa, anomalia que é causada por um bloqueio na 

diferenciação das células mielóides em fase de maturação.  

 

1.4.3. Atividade imunorregulatória 

 

O IFN-D exerce atividades regulatórias sobre o sistema imune, tais 

como: aumento da expressão do antígeno de MHC classe I, aumento da 

expressão de receptores de Fc, aumento da produção de anticorpos por 

maturação de células B, ativação de macrófago, aumento da atividade de 

células NK, aumento da produção de IL-1 e TNF por macrófagos e 

monócitos e aumento de citotoxicidade (De MAEYER & De MAEYER-

GUIGNARD, 1994, HERBERMAN, 1997) (Tabela 3). 

 Com base nessas atividades biológicas, o IFN-D é utilizado em 

cerca de 40 países para tratamento de mais de 14 tipos de câncer e de 

infecções virais, incluindo melanoma, condiloma, sarcoma de Kaposi, 

hepatite B e, hepatite C (PFEFFER HW�DO., 1998). 

�
7DEHOD����(IHLWRV�GR�,)1�D�QR�VLVWHPD�LPXQH�

Aumento de antígenos de membrana, especialmente MHC classe I e 

molécula de adesão nas células tumorais e células efetoras 

Promoção de diferenciação de linfócitos 

Ativação de células efetoras 

      Aumento da atividade de células NK 

      Ativação de macrófagos 

      Estímulo para geração de célula T 

Efeito na função múltipla de linfócitos 

      Citotoxicidade 

      Produção de citocinas 

Efeito na proliferação de linfócitos 

      Inibição de proliferação de linfócitos ativados LQ�YLWUR 

      Aumento em número de célula NK LQ�YLYR 

Efeito em células endoteliais 

      Antiangiogênese 

      Aumento de molécula de adesão celular 

               Adaptado de Herberman (1997) 
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Por outro lado, o IFN-D é contra-indicado para pacientes com 

epilepsia grave ou doença cardíaca. Devido à atividade antiproliferativa, o 

IFN-D não é indicado para uso em gestantes. Embora o IFN-D seja usado 

para o tratamento de algumas infecções virais e de câncer, em pacientes 

com transplante de órgão, o uso do IFN-D deve ser bem cauteloso devido ao 

seu efeito estimulador do sistema imune. De fato, o uso do IFN-D em 

pacientes transplantados está associado com a rejeição dos órgãos 

(KOVARIK HW�DO., 1988, PAVORD HW�DO., 1992, BROWETT HW�DO., 1994). Há 

relatos recentes que têm mostrado que a autoimunidade apareceu após o 

uso de IFN-D ou foi exacerbada pelo IFN-D (RONNBLOM HW� DO., 1991, 

FLORES HW� DO., 1994, GUERCI HW� DO., 1994, , FUKUYAMA HW� DO., 2000). 

Portanto, o IFN-D deve ser usado em pacientes com doenças autoimunes 

com extrema precaução ou, se possível, deve ser evitado.  

 

�����,)1�D�H�GRHQoDV�DXWRLPXQHV�
 

 A manifestação clínica de determinadas doenças autoimunes em 

muitos casos leva o aumento de produção de IFN-D, assim como o uso 

terapêutico desta citocina nos casos de câncer e hepatite C podem causar 

com freqüência manifestações clínicas de autoimunidade aos pacientes 

(HEREMANS & BILLIAU, 1989, ABDI HW�DO., 1986 RONNBLOM HW�DO., 1991, 

GUERCI HW�DO., 1994, MORRIS HW�DO., 1996, FUKUYAMA HW�DO., 2000). 

 O lupus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica 

inflamatória multissistêmica que pode atingir praticamente qualquer órgão, 

porém afeta de forma característica os rins, as articulações, as membranas 

serosas e a pele. É um modelo típico de doença autoimune sistêmica, onde 

se observa a produção policlonal de imunoglobulinas e a formação de auto-

anticorpos contra uma variedade de auto-antígenos, incluindo proteínas 

plasmáticas (componentes do complemento e fatores da coagulação), 

antígenos de superfície celular de linfócitos, neutrófilos, plaquetas e 

hemácias, componentes nucleares e citoplasmáticos intracelulares 
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(microfilamentos, microtúbulos, lisossomos, ribossomos, DNA, RNA, 

histonas). 

Alguns trabalhos mostraram que o IFN-D/E aumenta a produção de 

células T, fazendo com que essas células estimulem o aparecimento de 

lupus idiopático em células normais (BANKHURST, 1987, SCHATTNER HW�
DO., 1986). A indução do LES como conseqüência de uso terapêutico de IFN-

D recombinante e natural tem sido exaustivamente relatada (FLORES, HW�DO., 
1994, EGOROVA & BALABANOVA, 1994, al-JANADI, HW�DO., 1993, HORY, HW�
DO., 1992, NICOLETTI, HW�DO., 1992, FUKUYAMA HW�DO., 2000) 

Estudos de cruzamento entre camundongos NZB e NZW mostraram 

que o híbrido F1 (NZBWF1) desenvolve a doença autoimune, apresentando 

anticorpos anti-DNA característicos do LES humano. Alguns trabalhos 

mostraram que camundongos NZBWF1 tratados com doses adequadas de 

IFN-D/E semi-purificado desenvolveram lupus mais precocemente do que 

quando não tratados (HEREMANS HW� DO., 1978, SERGIESCU HW� DO., 1979). 

Além disso, os camundongos que têm os sintomas dessa doença mostraram 

um aumento da habilidade de produzir IFN-D ao estímulo, provavelmente por 

causa da função alterada das células T e da imunidade mediada por células 

(HEREMANS HW� DO., 1984). Portanto, o IFN circulante pode ser fator 

desencadeador de alteração característica de doença autoimune ou a sua 

presença pode ser causada por disfunção imunológica, participando na 

aceleração da doença. Os dados obtidos através dos experimentos com 

camundongos NZBWF1 sugerem que algumas doenças autoimunes podem 

resultar da ação prolongada de IFN exógeno devido ao uso do IFN em 

terapia preventiva contra a infecção viral (GRESSER HW�DO., 1978).  

 Nos últimos anos, evidências obtidas em experimentos têm 

sugerido um mecanismo de autoimunidade que tem participação importante 

das citocinas (FELDMAN HW�DO., 1995). No primeiro passo desse mecanismo, 

alguns fatores circunstanciais, em indivíduos geneticamente predispostos 

induzem à produção das citocinas provavelmente como conseqüência da 

ativação da célula T, que por sua vez participam da indução e da 

manutenção de doenças autoimunes. Entre essas citocinas temos IL-1, IL-2, 

IL-6, IFN-D, IFN-J, TNF-D e outras (Figura 5). As citocinas induzem HLA, 
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regulando positivamente a capacidade de apresentar antígeno e participa 

continuamente da interação entre linfócitos T reativos ao auto-antígeno e 

célula apresentadora de antígeno dos tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)LJXUD� ��� 0RGHOR� GH� GHVHQYROYLPHQWR� GD� DXWR�LPXQLGDGH (Adaptado de FELDMAN, 
1995). As citocinas participam positivamente da iniciação, perpetuação e do 
desenvolvimento da doença autoimune. 
  

Estudos recentes (ABBAS HW� DO., 1996, ROMAGNANI, 1997) 

revelaram a existência de dois grupos de células Th (T KHOSHU) designados 

Th1 e Th2. O balanço Th1/Th2 é um fator proeminente na determinação da 

susceptibilidade às doenças autoimunes bem como da progressão e 

prognóstico dessas doenças (LIBLAU HW� DO., 1995, NICHOLSON & 

KUCHROO, 1996, LAFAILLE, 1998). Com o recente entendimento do papel 

da rede de citocinas na regulação das células Th, sabe-se que o IFN-D é um 

fator importante na diferenciação de células Th1, fazendo com que essas 

células estimulem a produção de IL-2, IFN-J e TNF, que por sua vez ativam 

o sistema imune (BELARDELLI, 1995, TOMPKINS, 1999) (Figura 6). 

Embora o envolvimento do IFN-D no mecanismo de desenvolvimento das 

doenças autoimunes seja desconhecido, as observações em experimentos 

com animais e casos de aparecimento de diversas doenças autoimunes 

após o uso de IFN-D têm sugerido que o IFN-D contribui para patogênese 

dessas doenças. 

Estes resultados mostraram que a utilização de antagonistas contra o 

IFN-D, causando o seu bloqueio específico e seguro, pode ser útil na 

investigação da patogênese de doenças autoimunes e também no estudo de 

novas alternativas terapêuticas para essas doenças. Por exemplo, a ação do 

Indivíduo geneticamente
predisposto 
+ circunstância

Ativação da célula T                         Célula apresentadora de antígeno                             Perda de regulação imune

,QLFLDomR������������������������������������3HUSHWXDomR�������� 'RHQoD

Célula T reativa 
ao autoantígeno

&LWRFLQDV
(IFN- ` , IFN- a , IL-2 e etc.)

&LWRFLQDV
(IFN-̀ , TNF- a , IL-1,IL-6 e etc.)

0HFDQLVPR
HIHWRU
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IFN-D poderia ser inibida pelo uso do anticorpo anti-IFN-D (CHUNTHARAPAI 

HW� DO., 2001), pelo IFNAR solúvel e anticorpo anti-IFNAR (BENIZRI HW� DO., 
1998).  

 

 

 
)LJXUD����0HFDQLVPR�GD�DomR�GR�,)1�D�QD�UHVSRVWD�LPXQH�GD�FpOXOD�7K��(Adaptado de 
TOMPKINS, 1999). A interação entre APC-Th0 estimula APC para produção do IFN-D (1), o 
qual se liga ao IFNAR na célula Th0. O IFN-D também pode ser liberado em microambiente 
após a injestão via oral (1a). A ligação de IFN-D ao seu receptor induz a ativação de STAT 2 
e STAT 4 (2), a qual funciona independentemente ou em conjunto (3), para aumentar 
expressão do gene do receptor da IL-12E2 e formação do receptor IL-12E1E2 de alta 
afinidade (4). Essa formação de receptor IL-12E1E2 prepara a célula T para responder a 
IL12 derivada da APC (5). A interação entre IL12 e receptor IL-12E1E2 ativa STAT 4, um 
fator de transcrição para IFN-J que é uma citocina necessária para sustentar resposta imune 
de célula Th1 ao antígeno. A ativação do STAT 2 e STAT 4 (3a) pode aumentar em 
conjunto com STAT 4 ativada por IL-12 (6) para ativação de transcrição do IFN-J (7). APC, 
célula apresentadora do antígeno; Ag, antígeno; IL12R, receptor da IL12; MHC II, classe II 
de histocompatibilidade maior; STAT, transdutor de sinal e ativador de transcrição; TCR, 
receptor da célula T; Th 1, célula T KHOSHU 1. 
 

�����,)1�D�H�GRHQoD�GR�KRVSHGHLUR�YHUVXV�HQ[HUWR��*9+'��
 

Tem sido relatado que o IFN-D pode exercer uma importante ação na 

rejeição ao transplante de medula óssea alogênica, causando a doença do 

hospedeiro versus enxerto (GVHD) (REYES & KLIMPEL, 1987, KOVARIK HW�
DO., 1988, PAVORD, HW�DO., 1992, BROWETT HW�DO., 1994).  
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A GVHD é induzida por linfócitos T imunocompetentes do doador que 

são reativos contra aloantígenos apresentados por tecidos do receptor no 

transplante de medula óssea alogênica (BARRETT, 1989). A GVHD é o 

principal obstáculo ao transplante de medula óssea, freqüentemente sendo a 

principal causa de mortalidade dentro das primeiras semanas ou primeiros 

meses após o transplante (NAGLER HW�DO�, 1995). Muitas das manifestações 

clínicas da GVHD podem ser causadas pela produção desequilibrada de 

citocinas por células, como por exemplo, células T, monócitos, células NK e 

células endoteliais. Dentre essas citocinas incluem-se: IL-2, receptor solúvel 

da IL-2, TNF-D, TNF-E, IFN-J, IL-1, IL-6 (ANTIN & FERRARA 1992, 

RABINOWITZ HW�DO., 1993, JADUS & WEPSIC 1992). Além dessas citocinas, 

existem várias evidências da participação do IFN-D. Observou-se que o 

aumento dos IFNs -D, -E e -J está associado com o início da GVHD aguda e 

crônica em animais (CLEVELAND HW� DO., 1988, REYES HW� DO., 1987, 

CLEVELAND HW�DO., 1987). 

Estudos realizados para esclarecer o papel do IFN-D na GVHD 

mostraram que células de medula óssea de camundongo, pela estimulação 

do aloantígeno, produziram altos concentrações do IFN-D/E e geraram 

células T citotóxicas (Tc) efetoras, as quais são os principais agentes no 

desenvolvimento dessa doença (KLIMPEL HW� DO., 1982, KLIMPEL & 

KLIMPEL, 1983). Além disso, a terapia com IFN-D para CML (leucemia 

mielóide crônica) reocorrida depois de transplante de medula óssea 

alogênica mostrou desenvolvimento da GVHD grave (PAVORD HW�DO., 1992, 

KLINGEMANN HW� DO., 1991, BROWETT, HW� DO., 1994). Estes resultados 

mostraram o mesmo perfil de resultados experimentados em modelos 

animais, sugerindo o envolvimento de IFN-D na patogênese da GVHD. 

Experimentos com animais e algumas tentativas clínicas 

demonstraram resultados promissores na diminuição da rejeição: Em 

camundongos, anticorpos anti-IFN-D/E de camundongo diminuíram a 

resistência à medula óssea alogênica (AFIFI HW� DO., 1985). Dessa forma, 

pode-se inferir que inibidores da ação do IFN-D seriam úteis para o 

esclarecimento do papel do IFN-D na interação da rede de citocinas e na 
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patogênese, bem como, para aplicação em pacientes com doenças 

autoimunes e em transplantados de medula óssea. 

 

�����$JHQWHV�DQWDJRQLVWDV�GH�,)1�D�
 

Para a prevenção da GVHD e para o tratamento de doenças 

autoimunes, há necessidade de se suprimir a resposta imune. 

Tradicionalmente, isso se baseia em tratamentos com agentes 

imunosupressores, como por exemplo a ciclosporina A, o metotrexato e os 

corticosteróides (WHITE, 1991). Entretanto, esse tipo de tratamento não é 

específico, pois, no caso de transplante de medula óssea, ele causa 

imunossupressão adicional para o paciente e, conseqüentemente, maior 

risco de infecções. 

Para a terapia do lupus eritematoso sistêmico, usam-se atualmente 

fármacos antiinflamatórios não-esteroidais, corticosteróides, fármacos 

antimaláricos e imunosupressores (ciclofosfamida) (PISETSKY HW�DO., 1997). 

Os fármacos antiinflamatórios não-esteroidais podem produzir disfunções 

renais, agravando a nefrite em pacientes com lupus. Eles também são 

responsáveis pela disfunção hepática de pacientes com essa doença. Os 

fármacos antimaláricos podem causar toxicidade ocular, ou seja, podem 

depositar-se na retina, o que prejudica a visão. Para todos os pacientes, a 

importante meta da terapia é maximizar os benefícios clínicos enquanto se 

minimiza a toxicidade dos agentes terapêuticos. Por essa razão, têm sido 

estudados fármacos mais específicos, sendo que a inibição da atividade das 

citocinas, que participam em todas as fases da resposta imune, tornou-se 

uma alternativa terapêutica. Considerando a desregulação do IFN-D nas 

doenças autoimunes e GVHD, iniciaram-se investigações visando a 

produção de inibidores da ação do IFN-D para a sua possível utilização na 

terapia destas. 

A produção de inibidores da ação do IFN-D tem sido estudada de três 

maneiras.: (1) anticorpos anti-IFN-D, (2) anticorpos anti-IFNAR 1 e (3) 

proteínas recombinantes do domínio extracelular da IFNAR 1, que têm a 

região de ligação com o IFN-D, mas são incapazes de sinalizar para o 
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estabelecimento da ação do IFN-D. Os anticorpos anti-IFN-D inibem apenas 

algumas subclasses dentre as 12 subclasses do IFN-D, sendo necessária a 

produção de anticorpos contra cada subclasse. Os anticorpos anti-IFNAR 1, 

porém, neutralizaram a atividade biológica de várias subclasses do IFN-D e 

também a atividade do IFN-E e IFN-Z (BENOIT HW�DO., 1993, LU HW�DO., 1998). 

Entretanto, o uso de xenoanticorpo em pacientes é muito limitado, já que 

esses anticorpos são tratados como estranhos pelo sistema imune dos 

pacientes. 

Nguyen e cols. (1996) produziram a proteína recombinante do 

domínio extracelular da IFNAR 1 em (��FROL e avaliaram que essa proteína 

inibiu a atividade antiviral de 10 pM de IFN-DB e a atividade antiproliferativa 

de 2,5 pM de IFN-DB. Porém, para esta inibição, foi necessária uma 

concentração da proteína 71 a 78 vezes maior do que a concentrção de IFN-

DB. Essa proteína também não inibiu a atividade do IFN-DB quando o 

mesmo apresenta concentrações maiores que 10 pM. 

Hirata e cols. (1996) produziram os três fragmentos polipeptídicos (M1: 

aminoácidos 1-102, M2: aminoácidos 93-260, M3: aminoácidos 261-410) do 

domínio extracelular da IFNAR 1. O fragmento polipeptídico M3 inibiu a 

atividade antiproliferativa de 2,5 pM de IFN-DB e competiu com os 

receptores da superfície de células Daudi na ligação com o IFN-DB. Porém, 

M3 não inibiu a atividade do IFN-D em maiores concentrações. 

Yoon e cols. (2000) avaliaram a inibição da atividade antiproliferativa 

do IFN-DB utilizando anticorpos policlonais contra M2 e M3. Observaram que 

para altas concentrações de IFN-DB (>6,25 nM) os anticorpos não 

bloquearam a atividade do IFN-DB. 

A necessidade de altas concentrações de proteínas recombinantes 

para bloquear a ação do IFN-DB e a sua incapacidade de bloqueá-la na 

presença de altas concentrações de IFN-DB nos experimentos acima citados 

vêm sugerindo que o antagonista da IFNAR 1 não é um inibidor potente da 

ação do IFN-D, pois o IFN-D se liga a IFNAR 1 com baixa afinidade. Seria 

interessante, então, a produção do antagonista da IFNAR 2c, já que o IFN-D 

se liga à IFNAR 2c com maior afinidade. Ou seja, a proteína recombinante 

do domínio extracelular da IFNAR 2c pode ser melhor antagonista do IFNAR 
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natural na superfície das células do que a proteína recombinante do domínio 

extracelular da IFNAR 1. 

Continuando a nossa investigação da produção de inibidores da ação 

do IFN-D, no presente estudo nos propomos a investigar a produção da 

proteína recombinante do domínio extracelular da IFNAR 2c e avaliar sua 

inibição da ação do IFN-D. Para atingir esses objetivos, o fragmento de DNA 

do domínio extracelular da IFNAR 2c foi produzido pela PCR utilizando 

cDNA da IFNAR 2c. Esse fragmento de DNA do domínio extracelular da 

IFNAR 2c foi clonado no vetor de expressão pRSET A e pGEX 4T-2. A 

expressão da proteína foi induzida em (��FROL. Para avaliar a inibição da ação 

do IFN-D pela proteína recombinante foram utilizados testes antiviral e 

antiproliferativo LQ� YLWUR. Foi avaliada também a atividade bloqueadora da 

proteína recombinante ao nível da expressão do mRNA dos genes STAT 1 e 

2’,5’-OAS, pois STAT 1 é um componente de ISGF 3 para sinalização da 

atividade do IFN-D e 2’, 5’-OAS é proteína efetora induzida por IFN-D. Vários 

métodos têm sido desenvolvidos para a detecção e quantificação da 

expressão da mRNA em diferentes amostras. Dentre eles, podemos 

mencionar a técnica de Northern blot��a hibridização� LQ� VLWX e a técnica de 

transcrição reversa seguida da reação em cadeia pela polimerase (RT-PCR), 

apresentando cada uma delas diversas vantagens. Atualmente, o método de 

RT-PCR é o mais utilizado para a detecção e quantificação de expressão 

gênica, devido a sua alta sensibilidade e de menor tempo de ensaio. Com 

base nas informações apresentadas, o presente trabalho optou por RT-PCR 

para avaliar a expressão gênica de STAT 1 e 2’, 5'-OAS. A avaliação da 

expressão gênica do STAT 1 pode nos esclarecer a atividade bloqueadora 

da proteína recombinante ao nível do mecanismo da sinalização e a 

avaliação da expressão gênica da 2', 5'-OAS, ao nível do mecanismo da 

proteína efetora. 
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 Os objetivos do presente trabalho são produção, caracterização e 

avaliação da atividade biológica da proteína recombinante do domínio 

extracelular da IFNAR 2c do IFN-D. 

 

Os objetivos específicos são: 

1) Subclonagem do fragmento de DNA do domínio extracelular da 

IFNAR 2c no vetor de expressão pRSET A e pGEX 4T-2 e produção da 

proteína recombinante do domínio extracelular da IFNAR 2c 

(IFNAR2cEC). 

2) Avaliação da inibição da ação do IFN-D pelas proteínas 

recombinantes IFNAR2cEC através dos testes antiviral e 

antiproliferativo LQ�YLWUR. 

3) Avaliação da atividade bloqueadora da IFNAR2cEC ao nível da 

expressão do mRNA dos genes STAT 1 e 2’, 5’-OAS, utilizando células 

da linhagem Daudi e Hep 2/c. 
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 A figura 7 mostra um esquema das etapas realizadas para atingir 

os objetivos propostos. 

 

Subclonagem do DNA do IFNAR2cEC nos vetores pRSET A e pGEX 4T-2

Expressão da proteína recombinante do GST-IFNAR2cEC em (��FROL

Purificação da proteína recombinante do GST-IFNAR2cEC 

Avaliação da atividade bloqueadora da proteína recombinante do GST-IFNAR2cEC

Teste antiproliferativa   Teste antiviral Expressão gênica dos STAT 1 e 2 ,́ 5 -́OAS

Subclonagem do DNA do IFNAR2cEC nos vetores pRSET A e pGEX 4T-2

Expressão da proteína recombinante do GST-IFNAR2cEC em (��FROL

Purificação da proteína recombinante do GST-IFNAR2cEC 

Avaliação da atividade bloqueadora da proteína recombinante do GST-IFNAR2cEC

Teste antiproliferativa   Teste antiviral Expressão gênica dos STAT 1 e 2 ,́ 5 -́OAS
 �

)LJXUD����(VTXHPD�GDV�HWDSDV�UHDOL]DGDV�SDUD�DWLQJLU�R�REMHWLYR�SURSRVWR�
�

�����0DWHULDLV�
 

3.1.1. Linhagens bacterianas 

 

 Para os experimentos da clonagem e da expressão foram 

utilizadas as seguintes cepas de (��FROL:�
 As cepas de (�� FROL DH5D e BL21(DE3) foram utilizadas para a 

subclonagem e a expressão da proteína recombinante.  

A cepa de (�� FROL BL21(DE3)pLysS foi utilizada para expressão da 

proteína recombinante.  
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 As cepas de DH5D e BL21(DE3)pLysS foram fornecidas pela Dra. 

Nga Y Nguyen (Food and Drug Administration, Bethesda, EUA). A cepa de 

BL21(DE3) foi fornecida pela Dra. Ana Claudia Rasera da Silva (Instituto de 

Química, USP, São Paulo). 

 

3.1.2. Células de linhagens Daudi, Hep2/c e L929 

 

 As células de linhagem Daudi são originadas de células B 

linfoblastóides humanas, estabelecida a partir de um linfoma de Burkitt de 

um paciente masculino de 16 anos. Estas células são muito sensíveis a IFN-

D, interrompendo o ciclo celular em fase G1 em concentrações muito baixas 

desta citocina. As células de linhagem Daudi foram expandidas e mantidas 

em meio de RPMI 1640 contendo soro bovino fetal (SBF) a 10 % . Essa 

linhagem de células foi cedida pela Dra Kath C. Zoon (FDA, Bethesda, EUA) 

e usada para os ensaios antiproliferativos. 

A linhagem Hep 2/c é originada de um carcinoma epitelial, sendo 

bastante utilizada para bioensaios de IFN-D, -E, e –J através da inibição dos 

efeitos citopáticos do vírus encefalomiocardite (EMC). As células de 

linhagem Hep 2/c foram expandidas e mantidas em meio de RPMI 1640 

contendo SBF a 5%. As células Hep 2/c foram cedidas pela Dra. Consuelo L. 

F. Dias (Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, Brasil) e utilizadas para os 

ensaios antivirais. 

A linhagem L929 foi iniciada a partir de um fibroblasto do tecido 

conectivo de camundongo e é bastante utilizada para bioensaios de IFN-D 

murino, através da inibição dos efeitos citopáticos do vírus EMC. Essas 

células foram utilizadas para expansão do vírus EMC. As células de 

linhagem L929 foram obtidas do Banco de Células de Rio de Janeiro (RJ, 

Brasil), e expandidas e mantidas em meio de RPMI 1640 contendo SBF a 10 

%.  

 As células das linhagens L929 e Hep 2/c são células aderentes, e 

por isso foi necessária a tripsinisação para seu descolamento.  
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3.1.3. Vírus encefalomiocardite 

 

 As suspensões originais do vírus EMC (gênero &DUGLRYLUXV, família 

3LFRUQDYLULGDH) foram utilizadas para os ensaios antivirais e foram cedidas 

pelo Dr. Romain Golgher (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, Brasil). 

 

3.1.4. IFN alfa recombinante humano 

 

 Foram utilizados os rIFN-D2a e rIFN-D2b (Roferon) humanos. Uma 

ampola de rIFN-D2a humano (Número de catálogo: Gxa01-901-535) foi 

obtida do 1DWLRQDO� ,QVWLWXWH� RI� $OOHUJ\� DQG� ,QIHFWLRXV� 'LVHDVHV 

(NIAID)(National Institutes of Health, Bethesda MD, EUA). O rIFN-D2b 

(Roferon) foi cedido pelo Dr. David Gangemi (Universidade de Clemenson, 

SC, EUA). 

 

�����0pWRGRV�
 

������� 7UDQVIRUPDomR� GH� (�� FROL� '+�D� FRP� SODVPtGHR� UHFRPELQDQWH�
S=LS%HWD/�H�H[SDQVmR�GR�S=LS%HWD/�HP�(��FROL�'+�D�
�
 O plasmídeo recombinante pZipBetaL (Domanski HW�DO., 1995) foi 

cedido gentilmente pelo Dr. Oscar R Colamonici. (Universidade de Illinois, 

Chicago, USA). O pZipBetaL é derivado do vetor pZipNeoSVX em que foi 

inserido o cDNA da IFNAR 2c (1.548 bp) utilizando o sítio de restrição para 

enzima %DPHI. O pZipBetaL foi utilizado no nosso experimento como molde 

(fita mãe) na PCR para produção do fragmento de DNA que codifica para a 

região do domínio extracelular da IFNAR 2c. Estes plasmídeos foram 

expandidos em (��FROL DH5D após a sua transformação. 

�
3.2.1.1. Transformação da (VFKHULFKLD�FROL DH5D com plasmídeo pZipBetaL  
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Utilizando-se 100 PL de células (��FROL DH5D competentes preparadas 

pelo método de CaCl2, adicionou-se 2 PL do plasmídeo pZipBetaL e 

incubando em gelo 30 minutos. As células foram submetidas ao choque 

térmico por 2 minutos a 42 oC, seguido de 2 minutos no gelo, após o qual foi 

adicionado 1 mL de meio SOC (Triptona a 2 %, extrato de levedura a 0,5 %, 

NaCl a 0,05 %, KCl 2,5 mM, Glicose 20 mM, MgCl2 10 mM), incubando por 5 

minutos a 37 oC e então sob agitação 200 rpm por 1 hora a 37 oC. As células 

transformadas foram plaqueadas em meio de LB-ágar contendo ampicilina 

(100 Pg/mL), em vários volumes (150 PL, 300 PL, 500 PL). As placas foram 

incubadas a 37 oC em estufa por 16 horas. As colônias selecionadas foram 

utilizadas para expansão e obtenção de plasmídeos pZipBetaL. 

 

3.2.1.2. Obtenção e purificação do plasmídeo pZipBetaL e avaliação da 

presença do fragmento de DNA que codifica para a IFNAR 2c 

 A extração de DNA plasmidial em pequena escala, e sua restrição 

enzimática foram realizadas segundo descrito em Sambrook e cols. (1989). 

Expandiu-se cada colônia isolada em tubos de 15 mL contendo 5 mL de 

meio LB líquido com ampicilina (100 Pg/mL), incubando-a a 37 oC por 16 

horas, sob agitação de 250 rpm. Centrifugou-se por 15 minutos a 7.000 x J, 

à temperatura ambiente. Removeu-se o sobrenadante, deixando uma 

pequena porção para ressuspender as células sedimentadas de forma 

cuidadosa, e transferiu-se para um tubo tipo Eppendorf de 1,5 mL. 

Centrifugou-se por 3 minutos, a 8.000 x J, à temperatura ambiente. 

Removeu-se a maior quantidade possível de sobrenadante. A seguir, o 

sedimento foi ressuspendido em 100 PL de solução I gelada (Tris-HCl 25 

mM, pH 8,0, EDTA 10 mM, RNAse 100 Pg/mL). Adicionou-se 200 PL de 

solução II (SDS a 1%, NaOH 0,2 M) recém preparada, homogeneizou-se a 

mistura por inversão várias vezes, incubou-se em banho de gelo por 10 

minutos. Em seguida, adicionou-se 150 PL de solução III (KAc 3M, HAc a 

11,5%) previamente resfriada, agitou-se e nova incubação em banho de gelo 

foi realizada por 20–30 minutos. Centrifugou-se a 12.000 x J por 10 minutos, 

a 4 oC para separação do sobrenadante. Foi recolhido o sobrenadante 

contendo o DNA, que foi precipitado com a adição de 1 mL de etanol 
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absoluto gelado, seguida de centrifugação (12.000 x J, 10 minutos, 4 oC). O 

precipitado foi lavado com 1 mL de etanol a 70 % e mantido à temperatura 

ambiente até a completa evaporação do etanol. Finalmente o DNA 

plasmidial foi rehidratado com 50 PL de TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, 

pH 8,0) e estocado a –20 oC. Para confirmar a presença do fragmento de 

DNA que codifica para a IFNAR 2c, o pZipBetaL foi submetido à clivagem 

com enzima de restrição %DPHI. A identificação do fragmento foi realizada 

por eletroforese em gel de agarose a 0,8 % em TBE (Tris-HCl 0,45 mM, 

ácido bórico 0,45 mM e EDTA 2,5 mM, pH 8,0) a 100 V, por 40 minutos, 

após coloração com brometo de etídeo, utilizando-se um marcador de pares 

de base DNA 1Kb PLUS (Gibco BRL, Rockville, MD, USA). 

 

������� 3URGXomR� GR� IUDJPHQWR� GH� '1$� TXH� FRGLILFD� SDUD� R� GRPtQLR�
H[WUDFHOXODU�GD�,)1$5��F��,)1$5�F(&��SHOD�3&5�
 

3.2.2.1. Escolha dos iniciadores com inclusão dos sítios de restrição para 

enzima %DPHI e (FRR I 

 A seqüência dos iniciadores foi selecionada com base na 

descrição de Domanski e cols (Figura 8, 1995). A figura 8 demonstra as 

seqüências de nucleotídeos da IFNAR 2c: Iniciador 5 ,́ constituído de 21 

nucleotídeos (1-21) da seqüência do DNA que codifica para a região do 

domínio extracelular da IFNAR2c (Veja as seqüências sublinhadas na figura 

8). Acrescentou-se nesse iniciador 5  ́a seqüência de reconhecimento para a 

enzima de restrição %DPHI, para permitir a clonagem, e mais três 

nucleotídeos adequadamente escolhidos na extremidade de 5’ permitindo 

maior eficiência de clivagem pelas enzimas de restrição. O iniciador 3 ,́ 

constituído de 23 nucleotídeos (707-729) da seqüência complementar do 

DNA que codifica para a região do domínio extracelular da IFNAR2c (Veja as 

seqüências sublinhadas na figura 8). Nesse iniciador acrescentaram-se a 

seqüência do reconhecimento para a enzima de restrição (FRRI e mais três 

nucleotídeos adequadamente escolhidos na extremidade de 5’ para maior 

eficiência de clivagem com enzimas de restrição. Os sítios de restrição para 

%DPHI e (FRRI foram escolhidos por 2 motivos: 1) Ambas se encontram em 
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dois vetores de expressão, pRSET A e pGEX 4T-2 com a mesma ordem 

(%DPHI o (FRRI), assim permitindo a inserção do fragmento de DNA do 

IFNAR2cEC em dois vetores. 2) O estudo do mapa de enzimas de restrição 

do DNA de IFNAR2cEC pelo programa CLONE® mostrou a ausência desses 

sítios de enzimas de restrição, evitando-se assim a clivagem indesejável do 

fragmento por %DPHI e (FRRI. A seqüência dos iniciadores foi reavaliada 

com o cDNA da IFNAR 2c pelo programa BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/BLAST). As seqüências dos iniciadores 

estão mostradas a seguir, as temperaturas de desnaturação (Tm) foram 

determinadas pelo programa OLIGO.: 

 

        ,QLFLDGRU��� (30 bp, 46 % de GC, Tm = 72,3 oC):    

                  5’  ATA GGApTCC ATG CTT TTG AGC CAG AAT GCC 3’  

 

        ,QLFLDGRU��� (32 bp, 40 % de GC, Tm = 67,5 oC):  

                  5’  TCT GAApTTC TTT GGC AGA TTC TGC TGA TTC TG 3’ 

�
3.2.2.2. Produção do fragmento de DNA que codifica para o domínio 

extracelular da IFNAR 2c pela PCR (IFNAR2cEC) 

Para amplificação do IFNAR2cEC pela PCR, utilizou-se PLATINUM 

3I[ DNA polimerase� (Gibco BRL, Rockville, MD, EUA), a qual reconhece 

erros na cópia durante a polimerização (PLVPDWFK) e devido a sua atividade 

3’o5’ exonuclease que é capaz de corrigi-las, tendo assim alta fidelidade na 

polimerização de nucleotídeos. As condições ideais de amplificação pela 

PCR foram estudadas modificando a temperatura de hibridação (64 oC, 65 
oC e 66 oC), número de ciclos (25 e 30) e concentração dos iniciadores�(0,24 

PM e 0,3 PM). Após os resultados iniciais, foram estabelecidas as seguintes 

condições como ideais: a 1 PL de plasmídeo pZipBetaL foram adicionados 5 

PL de tampão de 3I[ DNA polimerase 10X, MgSO4 1 mM, 200 PM de cada 

nucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP e dTTP), 0,3 PM de cada iniciador (5  ́e 3 )́, 

1,25 U de PLATINUM 3I[ DNA polimerase e água estéril para volume final 

de 50 PL. Os tubos com os reagentes foram homogeneizados e colocados 

�%DPHI  

 (FRRI 
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no termociclador GeneAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer, Foster City, 

CA, USA) programado da seguinte forma.: 

(1) Desnaturação inicial (KRW�VWDUW): 94 oC por 2 minutos. 

(2) Amplificação: 30 ciclos de 94 oC/15 segundos, 65 oC/30 segundos 

e 68 oC/1 minuto. Ao final dos ciclos a reação é interrompida por 

esfriamento a 4 oC. 

Os produtos da PCR foram avaliados por eletroforese em gel de 

agarose a 0,8 %, em tampão TBE (Tris-HCl a 0,45 mM, ácido bórico a 0,45 

mM e EDTA a 2,5 mM, pH 8,0), utilizando 100 V por 30 minutos, após 

coloração com brometo de etídeo, utilizando-se um marcador de pares de 

base de DNA de 1Kb PLUS. O produto da PCR que corresponde ao domínio 

extracelular do IFNAR 2c pela PCR, corresponde a um fragmento de 747 bp 

que foi estimado da seguinte forma; 

 

              747 bp =  729 (DNA do IFNAR2cEC)  

                           + 9 (nucleotídeos adicionais no iniciador 5 )́  

                           + 9 (nucleotídeos adicionais no iniciador 3 )́ 
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DWJF� WWWWJDJFFD� JDDWJFFWWF� DWFWWFDJDW� FDFWWDDWWW� JJWWFWFDWJ� JWJWDWDWFD� JFFWFJWJWW� WJJWDWWWFD�
WDWJDWWFJF� FWJDWWDFDF� DJDWJDDWFW� WJFDFWWWFD� DJDWDWFDWW� JFJDDDWWWF� FJJWFFDWFW� WDWFDWJJJD�
DWWDDDDDDF� FDFWFFDWWJ� WDFFDDFWFD� FWDWDFDWWJ� FWJWDWDFDD� WFDWJDJWDD� DFFDJDDJDW� WWJDDJJWJJ�
WWDDJDDFWJ�WJFDDDWDFF�DFDDJDWFDW�WWWJWJDFFW�FDFDJDWJDJ�WJJDJDDJFD�FDFDFJDJJF�FWDWJWFDFF�
JWFFWDJDDJ� JDWWFDJFJJ� JDDFDFDDFJ� WWJWWFDJWW� JFWFDFDFDD� WWWFWJJFWJ� JFFDWDJDFD� WJWFWWWWJD�
DFFDFFDJDJ� WWWJDJDWWJ� WWJJWWWWDF� FDDFFDFDWW� DDWJWJJWJJ� WJDDDWWWFF� DWFWDWWJWW� JDJJDDJDDW�
WDFDJWWWJD� WWWDWFWFWF� JWFDWWJDDJ�DDFDJWFDJD�JJJDDWWJWW� DDJDDJFDWD�DDFFFJDDDW�DDDDJJDDDF�
DWJDJWJJDD� DWWWFDFFWD� WDWFDWWJDF� DDJWWDDWWF� FDDDFDFJDD� FWDFWJWJWD� WFWJWWWDWW� WDJDJFDFDJ�
WJDWJDJFDD�JFDJWDDWDD�DJWFWFFFWW�DDDDWJFDFF�FWFFWWFFDF�FWJJFFDJJD�DWFDJDDWFD�JFDJDDWFWJ�
FFDDDDWDJJ� DJJDDWDDWW� DFWJWJWWWW� WJDWDJFDWW� JJWFWWJDFD� DJFDFFDWDJ� WJDFDFWJaa 

atggattggt tatatatgct taagaaatag cctccccaaa gtcttgaatt ttcataactt tttagcctgg ccatttccta 

acctgccacc gttggaagcc atggatatgg tggaggtcat ttacatcaac agaaagaaga aagtgtggga ttataattat 

gatgatgaaa gtgatagcga tactgaggca gcgcccagga caagtggcgg tggctatacc atgcatggac 

tgactgtcag gcctctgggt caggcctctg ccacctctac agaatcccag ttgatagacc cggagtccga ggaggagcct 

gacctgcctg aggttgatgt ggagctcccc acgatgccaa aggacagccc tcagcagttg gaactcttga gtgggccctg 

tgagaggaga aagagtccac tccaggaccc ttttcccgaa gaggactaca gctccacgga ggggtctggg 

ggcagaatta ccttcaatgt ggacttaaac tctgtgtttt tgagagttct tgatgacgag gacagtgacg acttagaagc 

ccctctgatg ctatcgtctc atctggaaga gatggttgac ccagaggatc ctgataatgt gcaatcaaac catttgctgg 

ccagcgggga agggacacag ccaacctttc ccagcccctc ttcagagggc ctgtggtccg aagatgctcc 

atctgatcaaagtgacactt ctgagtcaga tgttgacctt ggggatggtt atataatgag  

�
)LJXUD����6HT�rQFLD�FRGLILFDGRUD�GD�VXEXQLGDGH��F�GR�UHFHSWRU�GR�,)1�D� �,)1$5��F���*HQH%DQN��Q~PHUR�GH�DFHVVR�8�������'RPDQVNL�HW�DO����������O domínio extracelular 
(1-729) de 243 aminoácidos é constituído da seqüência em itálico, o domínio 
transmembrana (730-792) de 21 aminoácidos em negrito e o domínio citoplasmático (793-
1548) de 251 aminoácidos em normal. As seqüências em azul e itálico são os iniciadores 
5 é 3 .́  
 

b

cedef chged

bLiLj(k
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 �)LJXUD� ��� (VTXHPD� GD� VXEFORQDJHP� GR� GRPtQLR� H[WUDFHOXODU� GD� ,)1$5� �F��,)1$5�F(&���WUDQVIRUPDomR�HP�(��FROL�H�H[SUHVVmR�SURWpLFD��
 

      Inserto                                 Vetor com sítios de l�mYn RI e o�phq HI  
                                                         (pRSET A ou pGEX 4T-2) 

Estrutura polipeptídica 
 da IFNAR 2c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmento de DNA do 
domínio extracelular da 
IFNAR 2c (729 bp) 
contendo os sítios de 
o pLqNr  I e l�mYnes  I  
 

AAA 

t�uev�w x(yLz�{ |�{ x�w }�w x�~ ���;z��R��w x�~ex ��� v ����{ xL���=�Lv�� ye�
       

   1-243 aa                     244-264  aa                       265-515 aa                                         
o pLqNr I o�phq HI 

��� � q9� � �  para amplificação da região extracelular  
da IFNAR2c contendo os sítios de o�phq9r I e l�mYnes I 

 �3&5�

o�phq HI               l�mYn RI 

  1                  729  

([SUHVVmR�SURWpLFD�

&OLYDJHP�GR�LQVHUWR�H�GR�YHWRU�FRP�(FR5,�H�%DP+,�������������������������������/LJDomR�
�������������������������������������� � }��

pZipBetaL : cDNA da IFNAR 2c 

 

Plasmídeo recombinante 
(pGEX-IFNAR2cEC ou 
pRSET-IFNAR2cEC) 

  Bactéria  transformada  
  com  plasmídeo recombinante 

T4 ligase 

IPTG 

7UDQVIRUPDomR��GH�(��FROL�FRP�SODVPtGHR�UHFRPELQDQWH�



Materiais e Métodos 31 

�������6XEFORQDJHP�GR�IUDJPHQWR�GH�'1$�TXH�FRGLILFD�SDUD�R�GRPtQLR�
H[WUDFHOXODU�GD� ,)1$5��F�QRV� YHWRUHV�GH� H[SUHVVmR�S56(7�$�H�S*(;�
�7���
�
 Foram empregados dois plasmídeos pRSET A (Invitrogen, 

California, USA) e pGEX 4T-2 (Amersham Pharmacia, Uppsala, Sweden), a 

fim de verificar qual seria melhor vetor para expressão da proteína 

recombinante biologicamente ativa (Figura 10).  

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������)LJXUD�����(VTXHPD�GRV�YHWRUHV�GD�H[SUHVVmR�S*(;��7���H�S56(7�$. O vetor pGEX 
4T-2 é constituído de promotor WDF� induzível por IPTG, operador ODF, o gene que confere 
resistência à ampicilina, a região de múltipla clonagem, e sítio de reconhecimento para a 
trombina para clivagem da proteína recombinante do produto de fusão. O vetor pRSET A é 
um sistema de expressão de proteína, o qual inclui a região de múltipla clonagem para as 
várias enzimas de restrição, tendo o promotor T7, o gene que confere resistência à 
ampicilina e sítio de reconhecimento para enterokinase para remoção de produto de fusão 
indesejável (IXVLRQ�WDJ).  
 

$PS �  ODF�, �  

� �6�E�����0�!�S�

�3 � �S� ��������5%6�$7*�*67�����������6WRS�

7URPELQD��%DP+�,�(FR5�,�6PD�,�6DO�,�;KR�,�1RW�,�

��S*(;��7������������NE� ��S56(7�$����������NE�
�)���RUL 

�����$PS� w �

&RO�(��

��3 �Y� �������5%6�$7*���[+LV�(.�������6WRS 

%DP+�,�;KR�,��6DF�,�%JO�,,�3VW�,,�3YX�,,�.SQ�,�1FR�,�(FR5�,�%VW%�,�
+LQG�,,,�
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3.2.3.1. Purificação do fragmento de DNA que codifica para o IFNAR2cEC 

(inserto)  

 O inserto (100 PL) obtido pela PCR foi purificado com o kit 

CONCERT Rapid PCR Purification System� (Gibco BRL, Rockville, MD, 

USA) conforme a recomendação do fabricante e ressuspendido em 50 PL de 

tampão TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0). O inserto purificado (40 

PL) foi clivado com 25 U %DP+I e 25 U (FR5I por 2 horas a 37 oC e 

novamente purificado com o kit CONCERT Rapid PCR Purification System� 

conforme a recomendação do fabricante. O inserto clivado e purificado foi 

quantificado por espectrofotometria UV-A260/280, utilizando equipamento da 

Beckman, modelo DU-640 (Columbia, MD, USA). 

�
3.2.3.2. Purificação de plasmídeos pRSET A e pGEX 4T-2  

 Os plasmídeos pRSET A e pGEX 4T-2 (40 PL) foram clivados com 

50 U das enzimas de %DPHI e (FRRI por 2 horas a 37 oC. O plasmídeo 

clivado foi separado em gel de agarose a 0,8 % em tampão TBE e os 

fragmentos separados foram purificados com o kit CONCERT Gel Extraction 

Systems� (Gibco BRL, Rockville, MD, USA) conforme a recomendação do 

fabricante. Os produtos purificados foram quantificados por 

espectrofotometria UV-A260/280, utilizando equipamento Beckman, modelo 

DU-640. 

 

3.2.3.3. Ligação de inserto nos vetores de expressão pRSET A e pGEX 4T-2 

 Para cada reação de ligação, 6-8 PL de plasmídeos linearizados 

(80 ng) e 8-10 PL de inserto (10 vezes maior em relação molar) foram 

incubados respectivamente com os plasmídeos linearizados com 2 U de T4 

DNA ligase� na presença de ATP tamponado (Amersham Pharmacia, 

Uppsala, Sweden) por 1 hora à 25 oC ou 16 horas à 16 oC, em volume final 

de 20 PL. Após a reação de ligação, 10 PL de cada mistura da ligação obtida 

foi imediatamente utilizada para a transformação de células competentes (��
FROL DH5D (para pGEX 4T-2) ou (�� FROL BL21(DE3)(para pRSET A) pelo 

método já descrito no item anterior (item 3.2.1.1.). 
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3.2.3.4. Estudo de colônias para avaliação da eficiência da clonagem 

As colônias supostamente transformadas foram triadas para verificar 

a presença do plasmídeo com inserto, utilizando a extração do plasmídeo do 

cultivo da colônia com o kit FlexiPrep� (Amercham Pharmacia, Uppsala, 

Sweden) conforme a recomendação do fabricante e posterior avaliação do 

plasmídeo por enzima de restrição. Foi feita, também, a pesquisa do 

fragmento clonado diretamente nas colônias transformadas pela PCR. Foi 

escolhida para amplificação dos fragmentos na triagem das colônias 

transformadas a 7WK DNA polimerase� (Biotools, Madrid, Espanhol). A 1 PL 

de plasmídeo ou 1 colônia transformada foram adicionados 5 PL de tampão 

de 7WK DNA polimerase 10X, 200 PM de cada nucleotídeo (dATP, dCTP, 

dGTP e dTTP), 0,3 PM de cada iniciador (5 é 3’), 1,5 U de 7WK DNA 

polimerase e água estéril para volume final de 50 PL. Os tubos com os 

reagentes foram homogeneizados e colocados no termociclador GeneAmp 

PCR System 2400 (Perkin-Elmer, Foster City, CA, USA) programado da 

seguinte forma: 

(1) Desnaturação inicial (KRW�VWDUW): 95 oC por 3 min. 

(2) Amplificação: 25 ciclos de 94 oC/1 minuto, 66 oC/1 minuto e 72 
oC/1 minuto.  

(3) Extensão final: 72 oC/10 minutos. Ao final dos ciclos a reação é 

interrompida por esfriamento a 4 oC. 

Utilizou-se maior tempo e temperatura mais elevada de desnaturação 

inicial para permitir ruptura eficiente da membrana das células bacterianas 

para liberação do DNA plasmidial.  

 

3.2.3.5. Análise de seqüência do plasmídeo recombinante 

 

 A seqüência do inserto do plasmídeo recombinante pGEX-

IFNAR2cEC foi analisada utilizando-se o kit Big Dye terminator cycle 

sequencing e o termociclador Peltier Thermal cycler-200, MJ Research, Inc. 

(Lab. Trade do Brasil). O produto da reação para o seqüencimento foi 

purificado conforme a recomendação do fabricante e analisado no ABI Prism 
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377 Genetic Sequencer. A homologia da seqüência de nucleotídeos entre 

inserto e a seqüência original foi verificada usando o programa BLAST.  

�������([SUHVVmR�GD�SURWHtQD�UHFRPELQDQWH�GR�GRPtQLR�H[WUDFHOXODU�GD�
,)1$5��F��,)1$5�F(&��HP�(��FROL�
�

A expressão da proteína recombinante pela (��FROL transformada com o 

plasmídeo recombinante pRSET-IFNAR2cEC foi realizada em duas cepas: a 

BL21(DE3) e BL21(DE3)pLysS. A (��FROL BL21(DE3) é a cepa recomendada 

para a expressão de proteínas no vetor pRSET, por ser deficiente em RPS7 

protease da membrana externa que pode degradar proteína durante 

purificação (Grodberg & Dunn, 1988). Essa cepa contém promotor lacUV5 

induzível por IPTG. A cepa (�� FROL BL21(DE3)pLysS contém o plasmídeo 

pLysS que é constituído do gene de lisozima T7 e o gene de resistência ao 

cloranfenicol. A presença do plasmídeo pLysS aumenta a tolerância da cepa 

BL21(DE3) à toxicidade da proteína-alvo estabilizando plasmídeo 

recombinante-alvo. Realizou-se a expressão da proteína recombinante em 

(�� FROL DH5D transformada com pGEX-IFNAR2cEC, o qual apresenta a 

proteína de fusão com Glutatione-6-tranferase. A cepa (�� FROL DH5D 

apresenta o genótipo UHFA1 que assegura maior estabilidade ao inserto, por 

prevenir a recombinação entre o DNA do inserto e da célula hospedeira, por 

isso é bastante recomendada para clonagem. Como as bactérias 

transformadas com pGEX-IFNAR2cEc apresentaram uma ótima expressão 

protéica com esta cepa, foi a escolhida. 

Partindo de uma colônia transformada com o plasmídeo recombinante, 

expandiu-se em 5 mL de LB líquido com antibióticos por 16 h a 37 oC sob 

agitação a 150 rpm. A suspensão celular foi diluída a 1/100, inoculada em 

meio de cultura novo e incubou-se a 37 oC sob agitação a 250-300 rpm. Ao 

atingir a fase de crescimento exponencial, com D.O.600 # 0,5 - 0,6, a 

expressão protéica foi induzida com a adição IPTG a 0,1 mM por 3-4 h a 37 
oC ou 25 oC sob a agitação a 200 ou 250 rpm. Para a avaliação da expressão 

protéica, o sedimento celular total foi submetido a SDS-PAGE a 12,5 % e 

corado com Coomassie Blue, utilizando como referência o padrão da 

proteína de alto peso molecular�(Gibco BRL, Rockville, MD, USA). 
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 Foram empregados 3 métodos de lise celular para isolamento da 

proteína recombinante, ou seja, sonicação, )UHQFK� 3UHVV e o uso do kit 

BugBuster Protein Extraction Reagent (Novagen, Medison, WI, USA). 

�
3.2.5.1. Lise celular por sonicação para isolamento da proteína recombinante 

 A suspensão de cultura celular com 3 h de indução com IPTG a 37 
oC ou 25 oC foi centrifugada a 4.000 [� J, 5 minutos. O sedimento foi 

ressuspendido em tampão de sonicação (Tris-HCl 100 mM, pH 7,5, EDTA 1 

mM, NaCl 100 mM, PMSF 1 mM e DTT 2 mM) e submetido à sonicação, sob 

refrigeração em banho de gelo. Centrifugou-se a 16.600 [�J por 10 minutos e 

removeu-se o sobrenadante (S1) e ressuspendeu-se o sedimento com 

tampão de sonicação contendo 1 % de Triton X-100. Repetiu-se o 

procedimento mencionado, para se obter os sobrenadantes 2 e 3 (S2 e S3). 

Os sedimentos (P) e sobrenadantes obtidos foram analisados por 

eletroforese em SDS-PAGE a 12,5 % e corado com Coomassie Blue.  

 

3.2.5.2. Ruptura de células por )UHQFK� 3UHVV para isolamento da proteína 

recombinante 

 A suspensão de cultura celular com 3 horas de indução com IPTG 

a 0,1 mM a 37 oC ou 25 oC foi centrifugada a 5.000 rpm utilizando a 

centrífuga refrigerada, modelo de RC 5B Plus da marca Sorvall (Wilmington, 

DE, EUA ) por 15 min. a 4 oC. O sedimento celular foi ressuspendido em 

tampão (PBS 0,15 M, pH 7,3, PMSF 1 mM, DTT 5 mM). A ruptura das 

células foi concluída com sucessivas (3x) passagens da suspensão por uma 

)UHQFK�3UHVV ()UHQFK
V�3UHVVXUH�FHOO, Aminco) com pressão de 1.000 SVL até 

que sua viscosidade fosse sensivelmente diminuída. Em seguida, 

centrifugou-se a suspensão 24.500 [� J por 30 min. a 4 oC utilizando a 

ultracentrífuga Himac 70P-72 (Hitachi, Tokyo, Japão). Os sedimentos e 

sobrenadantes obtidos foram analisados por eletroforese em SDS-PAGE a 

12,5 % e corado com Coomassie Blue. 
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3.2.5.3. Isolamento da proteína recombinante pelo kit BugBuster Protein 

Extraction System� (Novagen, Medison, WI, USA) 

 O kit BugBuster é formulado a base de detergente não-iônico para 

lise celular de (�� FROL, resultando na liberação da proteína solúvel sem 

desnaturação da mesma (Burgess, 1996).  

 A suspensão de cultura celular com 3 horas de indução com IPTG 

a 25 oC foi centrifugada a 5.000 rpm utilizando a centrífuga do modelo de RC 

5B Plus da marca Sorvall por 15 minutos a 4 oC. O sedimento celular foi 

ressuspendido no reagente BugBuster conforme a recomendação do 

fabricante. Em seguida, centrifugou-se a suspensão 24.500 [� J por 30 

minutos a 4 oC utilizando a ultracentrífuga Himac 70P-72. Os sedimentos e 

sobrenadantes obtidos foram analisados por eletroforese em SDS-PAGE a 

12,5 % e corado com Coomassie Blue.  

 

�������&RH[SUHVVmR�FRP�FKDSHURQLQD�*UR(/�(6�
�
 A função da chaperonina na estabilização da proteína 

recombinante tem sido bem estudada com o sistema GroEL/ES em (��&ROL. 
Observa-se que a chaperonina é muito eficaz para solubilização das 

proteínas expressas quando essas são coexpressas, porque a chaperonina 

intermedia o IROGLQJ pós-traducional e armazenamento da proteína 

recombinante (Schmidt HW�DO., 1994, Weissman HW�DO., 1996, Clarke, 1996) . 

Avaliou–se a eficiência da chaperonina GroEL/ES na solubilização da 

proteína recombinante GST-IFNAR2cEC através da coexpressão das 

proteínas chaperonina. 

 

3.2.6.1. Transformação da (VFKHULFKLD� FROL DH5D com plasmídeo 

pAYCELES 

 O plasmídeo pAYCELES foi cedido gentilmente pela Dra. Ana 

Claudia Rasera da Silva (Instituto de Quimica, USP, São Paulo). O 

plasmídeo contém o gene que codifica para chaperonina GroEL/ES e o gene 

de resistência ao cloranfenicol. 
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 Efetuou-se a transformação como descrito no item anterior 

(3.2.1.1.), utilizando-se 2 PL do plasmídeo pAYCELES e 100 PL de células 

(�FROL DH5D competentes preparadas pelo método de CaCl2. As colônias 

selecionadas pela resistência ao cloranfenicol (25 Pg/mL) foram submetidas 

à indução de expressão protéica com a adição de IPTG como descrito no 

item anterior (3.2.4.). 

 

3.2.6.2. Obtenção das células competentes pAYCELES/(��FROL DH5D e nova 

transformação de células competentes� pAYCELES�(�� FROL DH5D com 

plasmídeo pGEX-IFNAR2cEC 

 Após a confirmação da expressão da chaperonina GroEL/ES na 

colônia pAYCELES/�(��FROL DH5D, essas células foram tratadas com CaCl2 

para se tornarem competentes.  

Efetuou-se nova transformação como descrito no item anterior 

(3.2.1.1.), utilizando-se 2 PL do plasmídeo pGEX-IFNAR2cEC e 100 PL de 

células competentes pAYCELES/(�� FROL DH5D. As colônias transformadas 

foram selecionadas utilizando cloranfenicol (25 Pg/mL) e ampicilina (100 

Pg/mL). 

 

3.2.6.3. Coexpressão das proteínas recombinantes GST-IFNAR2cEC e 

chaperonina GroEL/ES 

As colônias selecionadas foram submetidas à expressão protéica por 

3 horas com a indução de IPTG a 37 oC como descrito no item anterior 

(3.2.4.). Verificou-se a coexpressão das proteínas recombinantes GST-

IFNAR2cEC e chaperonina GroEL/ES. Submeteu-se ao isolamento dessas 

proteínas coexpressas pela sonicação descrita no item anterior (3.2.5.1.). 

 

�������3XULILFDomR�GD�SURWHtQD�UHFRPELQDQWH�GR�GRPtQLR�H[WUDFHOXODU�GD�
,)1$5�F��,)1$5�F(&����
�
� A purificação da proteína recombinante foi realizada por 

cromatografia de afinidade, usando-se resina de Glutationa Sepharose� 
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(Pharmacia, Uppsala, Sweden), de acordo com Smith (1988) (Figura 11). A 

proteína de fusão GST-IFNAR2cEC foi obtida pela eluição com glutationa 

reduzida (Pharmacia, Uppsala, Sweden). As amostras de todas as fases da 

purificação foram avaliadas por SDS-PAGE a 12,5 %. 
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3.2.7.1. Solubilização 

 A suspensão de cultura celular obtida 3 horas após a indução com 

IPTG a 25 oC foi submetido a centrifugação e o sedimento foi lisado por 

)UHQFK�3UHVV e centrifugado conforme o item 3.2.5.2. Após a centrifugação, 

o sobrenadante (fração solúvel) foi imediatamente utilizada para a 

purificação com cromatografia de afinidade. 

 

3.2.7.2. Cromatografia de afinidade 

 De acordo com a especificação do produto, a capacidade de 

ligação da resina de Glutationa sepharose é de 8 mg de proteína por mL de 

resina hidratada. 

Proteínas bacterianas 
 
GST-IFNAR2cEC 
 
E. coli 

Lise celular 

Glutationa 
Sepharose 

Glutationa 
reduzida 

Isolamento da GST-
IFNAR2cEC 

Expressão da GST-IFNAR2cEC 

Puurificação da GST-
IFNAR2cEC 

Trombina GST Trombina Clivagem com 
trombina 

IFNAR2cEC                                                         IFNAR2cEC 
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Para cada 20 mL de fração solúvel, adicionou-se 2 mL de Glutationa 

sepharose a 50 % e a suspensão foi mantida sob agitação a baixa rotação, 

por 1 hora à temperatura ambiente. Após o período para a adsorção da 

proteína, a resina foi centrifugada a 500 x J por 5min. A resina foi lavada 

com 30 mL de PBS 0,15 M, pH 7,3 gelada e centrifugada a 500 x J por 5min. 

Repetiu-se o processo de lavagem mais três vezes. As proteínas ligadas à 

resina foram então submetidas a eluição com glutationa reduzida. 

 A eluição da proteína de fusão GST-IFNAR2cEC foi realizada com 

glutationa reduzida a 5 mM em tampão de eluição (Tris-HCl 5 mM, pH 8,0.) 

Adicionou-se 1 mL de glutationa reduzida a 5 mM em tampão de eluição e 

misturou-se gentilmente por 2 min. A seguir, centrifugou-se a 500 x J por 

5min. e o sobrenadante foi reservado, como eluato (E1) contendo GST-

IFNAR2cEC. Repetiu-se este procedimento por mais duas vezes, e os 

eluatos (E1, E2 e E3) foram agrupados. O eluato foi imediatamente 

congelado a –70 oC para ser utilizado como GST-IFNAR2cEC. 

 

3.2.7.3. Clivagem com trombina para obtenção da proteína recombinante 

IFNAR2cEC 

 A protease trombina (Amersham Pharmacia) foi usada para clivar 

IFNAR2cEC da proteína GST. Entre a proteína GST e a IFNAR2cEC se 

encontram os amino ácidos Leu/Val/Pro/Arg-Gly/Ser, e a trombina cliva a 

ligação de amino ácidos Arg-Gly. O peso molecular de trombina é 

aproximadamente 37 kDa e uma unidade cliva t 90 % de 100 ug de proteína 

de fusão com GST por 16 h a 22 0 C. 

 

3.2.7.3.1. Clivagem com trombina na resina ligada com a proteína de fusão  

 Para clivar a proteína recombinante IFNAR2cEC da GST na resina, 

foi necessário interromper o processo de eluição com glutationa reduzida do 

item 3.2.7.2. Após a ligação da proteína recombinante GST-IFNAR2cEC na 

resina e a lavagem, adicionaram-se 50 U de trombina (50 U de trombina em 

950 mL de PBS 0,15 M, pH 7,3) para cada 1 mL de glutationa a 50 %. A 

suspensão foi incubada com agitação a temperatura ambiente por 2~16 

horas, centrifugada a 500 x J e conservada a – 20 0 C como IFNAR2cEC 
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3.2.7.3.2. Clivagem da proteína de fusão eluída com trombina 

 Para cada 100 Pg de proteína, adicionou-se 10 U de trombina (1 

U/1 PL de PBS) e incubou-se sob agitação baixa a temperatura ambiente por 

2~16 horas. A mistura foi incubada com glutationa reduzida a 50 % sob 

baixa rotação por 1 hora a temperatura ambiente, centrifugada a 500 x J e 

conservada a – 20 0 C como IFNAR2cEC  

�
3.2.7.4. Western Blot e Imuno Blot utilizando anticorpo policlonal anti-GST 

produzido em coelho 

Com o objetivo de avaliar a fração de GST no procedimento de 

purificação da proteína GST-IFNAR2EC e no procedimento de clivagem com 

trombina, foi feito Western blot e Imuno blot das amostras da purificação e 

da clivagem com trombina utilizando anticorpo policlonal anti-GST produzido 

em coelho. O anticorpo policlonal anti-GST foi produzido em coelho e foi 

cedido gentilmente por Dra Rosario D. C. Hirata (Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, USP, SP).  

 

3.2.7.4.1. Western Blot 

Foram separadas as proteínas a analisar por eletroforese em gel de 

poliacrilamida com SDS (PAGE-SDS) e transferidas para uma membrana de 

PVDF (0,2 Pm) (Bio-Rad, CA, USA) previamente tratada com metanol a 100 

% por 5 min e lavada duas vezes com 100 mL de água destilada. Enquanto 

se desenvolvia a corrida eletroforética, cortou-se a membrana do tamanho 

do gel a ser transferido e equilibrou a membrana no tampão de transferência 

(Glicina a 1,44 %, Tris-Base a 0,3 %, metanol a 20 %) gelado por 20 min. 

Montou-se um sanduíche de papel de filtro-papel Wattman-gel-membrana-

papel Wattman-papel de filtro no suporte do aparelho Trans-Blot SD cell 

(Bio-Rad, CA, USA) ficando o lado do gel no polo negativo e o lado das 

membranas no polo positivo. A transferência das proteínas para membrana 

foi feita a 35 mA, por 2 h. A membrana foi corada com Ponceau S para 

verificar a transferência, sendo posteriormente lavada para remoção do 

corante e prosseguir com o Imuno-blot. 
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3.2.7.4.2. Imunoblot utilizando o anticorpo policlonal anti-GST produzido em 

coelho 

Bloquearam-se as membranas transferidas com TSBT (Tris-HCl 10 

mM, pH 8,0, NaCl 150 mM, Tween 20 a 0,05 %) contendo 1 % de soro 

albumina bovina (BSA), por 1h à temperatura ambiente sob agitação. Foram 

lavadas as membranas com TSBT, três vezes, 5 min cada vez, sob agitação. 

Diluiu-se o anticorpo policlonal anti-GST 1:500 em TSBT/BSA a 1 %. 

Incubou-se a membrana na solução de anticorpo por 1 h à temperatura 

ambiente, sob agitação. Foram lavadas as membranas como descrito 

anteriormente. Diluiu-se o anticorpo anti-Ig G de coelho, produzido em cabra, 

conjugado com a enzima fosfatase alcalina, em TSBT/BSA a 1 %. Incubou-

se a membrana na solução de conjugado por 1 h à temperatura ambiente 

sob agitação. Repetiu-se a lavagem por duas vezes mais com tampão de 

fosfatase alcalina (Tris-HCl 100 mM, pH 9,5, NaCl 100 mM, MgCl2 5 mM) 

para reduzir EDFNJURXQG e para remover o Tween. Secou-se a membrana 

em papel de filtro e incubou-se a membrana com a solução de substrato (66 

PL de NBT + 33 PL de BCIP em 10 mL de tampão da enzima) à temperatura 

ambiente sob agitação por 15 min. Incubou-se a membrana em água 

destilada para interrupção da reação enzimática. Secou-se a membrana 

sobre um pedaço de papel de filtro. 

 

�������4XDQWLILFDomR�GDV�SURWHtQDV�UHFRPELQDQWHV�*67�,)1$5�F(&�
 

A quantificação das proteínas recombinantes foi feita por método de 

Lowry (Lowry, HW�DO., 1951). 

 

�������7HVWH�GD�DWLYLGDGH�DQWLSUROLIHUDWLYD�GR�U,)1�D��KXPDQR�XWLOL]DQGR�
FpOXODV�GD�OLQKDJHP�'DXGL��
 A sensibilidade das células Daudi ao rIFN-D2 humano foi testada a 

fim de se determinar a atividade antiproliferativa do rIFN-D2 a ser usada para 

os testes de atividade biológica das proteínas recombinantes. 
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 No teste de sensibilidade, a proliferação das células depende do 

estado fisiológico, da densidade e da viabilidade das células em cultura a 

serem testadas. A fase estacionária inicial, contendo as células com 

densidade de 1 a 1,2 x 106 células/mL, se duplica após aproximadamente 48 

horas de cultivo e mostra a melhor resposta ao teste de crescimento 

(Evinger & Pestka, 1981). Por isso, utiliza-se as células Daudi que se 

mantém a densidade de 1 a 2 x 106 células/mL e com viabilidade de mais de 

98 %. Desta cultura celular, diluiu-se a suspensão para uma densidade de 4 

x 105 células/mL.  

 A sensibilidade do crescimento de células da linhagem Daudi ao 

rIFN-D2 foi realizada da seguinte maneira: primeiramente células da 

linhagem Daudi foram expandidas, e a seguir avaliada sua viabilidade por 

Azul de Trypan. Após contagem, um número suficiente de células foi 

centrifugado em tubos de 15 mL, 1.500 rpm, 5 min. à temperatura ambiente. 

As células centrifugadas foram ressuspendidas em meio de RPMI 1640 

contendo SBF a 10 % para uma densidade de 4 x 105 células/mL. Em 

seguida, 100 PL da suspensão de célula foram distribuídos em cada orifício 

da placa de fundo chato de 96 orifícios e incubados em estufa de CO2 a 5 %, 

37 o C por 2 h. A seguir, adicionou-se 10 PL de 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 e 32 U 

de rIFN-D2 em cada orifício da placa com controle sem rIFN-D2, e foram 

incubadas por 3 dias sob as mesmas condições. Após o período de 

incubação, 25 PL de MTT (5 mg de MTT/mL de PBS sem Ca ou Mg) 

(Mosmann, 1983) foram adicionados em cada orifício da placa, e a mesma 

foi incubada por 3 horas e meia em incubadora de CO2 a 5 %, a 37 o C. A 

seguir, adicionou-se 125 PL de SDS a 10 % em HCl 0,01 N, retornando à 

incubadora. A absorbância foi obtida utilizando filtro de 595 nm (650 nm de 

referência) em leitora de ELISA (marca de Spectra, modelo de SLT-spectraI). 

O crescimento das células foi avaliado pelo aumento da absorbância.  

 O resultado do teste de atividade antiproliferativa foi expresso da 

seguinte maneira; 

% de crescimento de controle  
                             =    (Abs. da célula tratada com rIFN-D2) 
                                           (Abs. do controle da célula)}  

                      Abs.: Absorbância em 595 nm (650 nm de referência)  

 X 100 
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 Utilizando como referência os resultados do teste da sensibilidade 

apresentado no item 4.8, foram utilizadas 2 U/110 PL (49 nM) e 1U/110 PL 

�24,5 nM) de rIFN-D2 para avaliação da atividade bloqueadora das proteínas 

recombinantes.  

 As células da linhagem Daudi foram expandidas, e sua viabilidade 

foi avaliada por Azul de Trypan. Após contagem, um número suficiente das 

células foi centrifugado em tubos de 15 mL, a 1.500 rpm, por 5 min, a 

temperatura ambiente. Essas foram ressuspendidas em meio de RPMI 1640 

contendo SBF a 10 % para uma população 4 x 105 células/mL. Em seguida, 

100 PL da suspensão de célula foram distribuídos nos orifícios da placa 96 

orifícios de fundo chato e incubada em estufa de CO2 a 5 %, 37 o C por 2 h. 

Adicionou-se, então, 10 PL de uma mistura de 1 U/orifício (ou 2 U/orifício) de 

rIFN-D2 com proteína recombinante de diluição seriada, e  incubadas 

previamente por 1 hora em estufa a 5 % de CO2 a 37 o C. As células foram 

incubadas por 3 dias sob as mesmas condições. Após o período de 

incubação, o crescimento das células foi avaliado pelo método colorimétrico 

de MTT, descrito anteriormente.  

O resultado foi expresso da seguinte maneira; 

% de crescimento de controle =     

          (Abs. da célula tratada com GST-IFNAR2cEC e o rIFN-D2) 
                            (Abs. do controle da célula)}  

                            Abs.: Absorbância em 595 nm (650 nm de referência) 

 Todas determinações foram realizadas em triplicata e cada 

experimento foi analisado com uma curva padrão de interferon (0, 1, 2, 4 e 8 

U) e controle das proteínas recombinantes GST-IFNAR2cEC para 

estabelecer a inibição do crescimento relativa a estes controles.  

 

X 100 
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3.2.11.1. Titulação do vírus EMC por efeito citopático (ECP) nas células Hep 

2/c 

 A suspensão de vírus EMC preparada e estocada no nitrogênio 

líquido foi titulada pela diluição seriada a fim de escolher um melhor título 

que causa 100 % do efeito citopático por 25~26 horas.  

Em condições assépticas (fluxo laminar), distribuiu-se 3 x 104 células Hep 

2/c (volume correspondente a 100 PL de meio de cultura) por orifício e 

incubou-se por 24 h a 37 o C em estufa de CO2 a 5 %. Verificou-se a 

formação completa de monocamada das células e retirou-se o meio de 

cultura. A suspensão de vírus EMC foi diluída seriadamente (1/100, 1/200, 

1/400, 1/800, 1/1600, 1/3200, 1/6400) em meio RPMI 1640 com 5% de SBF. 

Adicionou-se o vírus de diluição seriada, contendo 200 PL de meio em cada 

orifício onde havia a monocamada das células. Incubou-se por 25 ~26 h nas 

mesmas condições. Este tempo foi necessário para que o vírus causasse 

100 % do efeito citopático. Removeu-se o meio das placas invertendo-as, 

desprezando todo sobrenadante, adicionou-se 100 PL de 0,05 % de negro 

de amido (Meager, 1987) em 9 % com 0,1 M de acetato de sódio por 15 min 

à temperatura ambiente em capela. A seguir, removeu-se a solução fixadora 

e lavou-se a placa em água destilada corrente, deixou-se a “face” das placas 

para baixo sobre um papel absorvente, para secar completamente à 

temperatura ambiente. Adicionou-se 100 PL de 0,38 % de NaOH e 

homogeneizaram-se os cristais de corante, a absorbância foi obtida 

utilizando filtro de 620 nm, em leitora de ELISA. 

O resultado foi expresso da seguinte maneira: 

         
ECP (%) =      (Abs. do controle de vírus)/ 
                              (Abs. do controle de célula) 

                                   Abs.: Absorbância em 620 nm  

�
3.2.11.2. Teste da atividade antiviral do rIFN-D2 humano utilizando células 

Hep 2/c  

X 100 
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 Foram utilizadas 3 diluições do vírus EMC, 1/1000, 1/2.000 e 

1/4000 que foi suficiente para causar 100 % do efeito citopático por 25~26 h. 

 Em condições assépticas (fluxo laminar), o rIFN-D2 foi diluído em 

meio RPMI 1640, adicionado em concentrações decrescente (0,25, 0,5, 1, 2, 

4, 8, 16 U/50 PL) em cada orifício nas placas de 96 orifícios, distribuíram-se 

3 x 104 células Hep 2/c (volume correspondente a 100 PL de meio de cultura) 

por orifício, e incubou-se por 24 horas a 37 o C em estufa de CO2 a 5 %. 

Verificou-se a formação completa de monocamada das células e retirou-se o 

meio de cultura. Adicionou-se o vírus da diluição 1/2.000 onde houve 100 % 

de efeito citopático no controle de vírus, contendo 200 PL de meio. Incubou-

se por 25~26 horas a 37 o C em estufa de CO2 a 5 %. Este tempo foi 

necessário para que a monocamada do controle de vírus fosse lisada 

completamente. Removeu-se o meio das placas invertendo-as, desprezando 

todo sobrenadante. A seguir, a monocamada das células foi submetida a 

coloração já descrita, no item anterior.  

O resultado foi expresso da seguinte maneira: 

     ECP (%) =    (Abs. do controle de vírus)/ 

                          (Abs. da célula tratada com rIFN-D2 e com vírus) 

                               Abs.: Absorbância em 620 nm  

 Todas as determinações foram tomadas em triplicata, e os 

controles da célula e do vírus assim como branco (só meio) foram 

analisados. 

 

�������� $YDOLDomR� GD� DWLYLGDGH� EORTXHDGRUD� GDV� SURWHtQDV�
UHFRPELQDQWHV�*67�,)1$5�F(&�VREUH�DWLYLGDGH�DQWLYLUDO�GR�U,)1�D��
 

 Baseado no teste da sensibilidade das células de linhagem Hep 

2/c infectadas por vírus de EMC à atividade antiviral do rIFN-D2 foram 

utilizadas 8 U, 4 U, 2 U e 1 U e o vírus de diluição de 1/2.000. 

 Adicionou-se 1U (ou 8 U, 4 U ou 2 U) de rIFN-D2 e a proteína 

recombinante em concentração seriada (420 nM, 42 nM, 4,2 nM, 0,42 nM e 

0,042 nM) em orifício da placa contendo volume final de 50 PL e incubou-se 

X 100 
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por 1~2 h em estufa de CO2 a 5 % a 37 o C. Adicionou-se 100 PL contendo 3 

x 104 células Hep 2/c por orifício, e incubou-se por 24 horas na mesma 

condição. Verificou-se a formação completa de monocamada das células e 

retirou-se o meio de cultura. Adicionou-se o vírus da diluição 1/2.000 no 

volume final de 200 PL de meio. Incubou-se por 25~26 horas a 37 o C em 

estufa de CO2 a 5 %. A seguir , removeu-se o meio das placas invertendo-as, 

desprezando todo sobrenadante. A seguir, a monocamada das células foi 

submetida a coloração já descrita, no item anterior.  

O resultado foi expresso da seguinte maneira: 

ECP (%) = �����(Abs. do controle de vírus) /   (Abs. da célula tratada 
                             com rIFN-D2, proteína recombinante e vírus)  

                                                Absorbância em 620 nm  

 Todas as determinações foram tomadas em duplicata, sendo que 

em cada ensaio foram realizados controles de células com IFN e sem IFN, 

assim como controle de vírus com IFN e sem IFN, e controle do receptor 

recombinante para avaliar a sua influência na inibição da atividade de vírus. 

 

�������� $YDOLDomR� GD� H[SUHVVmR� JrQLFD� GR� 67$7� �� H� GD� �¶�� �¶�2$6��
XWLOL]DQGR�FpOXODV�GD� OLQKDJHP�'DXGL�H�+HS���F�HVWLPXODGDV�FRP�U,)1�
D���
 

3.2.13.1. Obtenção das células após o tratamento com rIFN-D2  

 As células Daudi e Hep 2/c foram utilizadas para RT-PCR. Após a 

verificação da viabilidade (>98 %) e a contagem, um número suficiente de 

células foi centrifugado em tubos de 15 mL, a 1.500 rpm, por 5 min, a 

temperatura ambiente. Essas células foram ressuspendidas em meio 

apropriado contendo SBF a 10 % para uma população 1 x 106 células/mL 

(Para as células Hep 2/c que são células aderentes, foram usados 5 x 105 

células /mL). 1 mL da suspensão de células foram distribuídos em cada 

orifício da placa de fundo chato de 24 orifícios e incubadas em estufa de 

CO2 a 5 % a 37 o C por 2 h. Adicionou-se, então, 100 PL de rIFN-D2 em 

diferentes concentrações (0, 0,1, 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1.000 U). As 

células foram incubadas por 4 h sob as mesmas condições. Após o período 

X 100 
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de incubação, as células Daudi foram submetidas diretamente à extração de 

RNA total. 

�
3.2.13.2. Escolha dos iniciadores para RT-PCR 

 As seqüências dos iniciadores para STAT 1 foram selecionadas 

com base na descrição do GenBank: número de acesso-NM007315. O 

iniciador� 5  ́ foi constituído de 19 nucleotídeos (313-331) da seqüência do 

gene STAT1. O iniciador� 3  ́ foi constituído� 22 nucleotídeos (699-678) da 

seqüência complementar do gene STAT 1. 

 As seqüências dos iniciadores 2’, 5’-OAS (69 kDa) foram 

selecionadas de acordo com o trabalho de Dondi e cols (2001), tendo base 

na descrição do GenBank: número de acesso-NM016817.1. O Iniciador�5  ́foi 

constituído de 20 nucleotídeos (1157-1176) da seqüência do gene 2’, 5’-OAS 

(69 kDa). O Iniciador� 3  ́ foi constituído 19 nucleotídeos (1361-1343) da 

seqüência complementar do gene 2’, 5’-OAS (69 kDa). A seqüência dos 

iniciadores foi reavaliada pelo programa BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/BLAST) a fim de confirmar 100 % de 

homologia com a seqüência do gene 2’,5-OAS. As seqüências dos 

iniciadores estão mostradas a seguir e as temperaturas de desnaturação 

(Tm) foram determinadas pelo programa OLIGO.  

67$7�� :    Iniciador 5  ́(19 bp, 52 % de GC, Tm = 50 o C) 

5’  AAA GCA AGA CTG GGA GCA C  3’ 

                             Iniciador 3  ́(22 bp, 40 % de GC, Tm = 49 o C)  

5’  TCT TGT AAA TCT TCC AGG CTC T  3’ 

 �¶���¶�2$6 :  Iniciador 5 (́20 bp, 45 % de GC, Tm = 51,4 o C ) 

    5’ AAC TGC TTC CGA CAA TCA AC 3’ 

                               Iniciador 3  ́(19 bp, 52 % de GC, Tm = 52,9 o C) 

    5’ CCT CCT TCT CCC TCC AAA A 3’ 

�
3.2.13.3. Extração do RNA total 

O RNA total foi isolado, utilizando o kit NucleoSpin RNA da marca 

CLONTECH. Conforme a recomendação de fabricantes, as células foram 

lisadas na solução que continha tiocianato de guanidina e o RNA total foi 

isolado pela membrana de sílica e eluído com a adição da água livre de 
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RNase. O kit permite o isolamento do RNA total altamente puro das células 

sem utilização de fenol e clorofórmio.  

 O RNA total foi extraído também, utilizando-se 1 mL do reagente 

TRIZOL® (Invitrogen Life Technologies, Carisbad, CA, USA), baseado no 

método de Chomczynsky & Sacchi (1987). De acordo com o protocolo do 

fabricante, as amostras foram homogeneizadas com 1 mL do reagente 

TRIZOL®, seguidas da adição de 0,2 mL de clorofórmio, homogeneizou-se e 

centrifugou-se a 12.000 x J, por 15 min, a 4 o C. O RNA total presente na 

fase aquosa foi precipitado com 0,5 mL de isopropanol absoluto gelado, 

centrifugado a 12.000 x J, por 10 min, 4 o C e lavado com etanol 75 % (v/v). 

A seguir, o RNA foi seco a temperatura ambiente e ressuspendido em 50 PL 

de água estéril tratado com DEPC e incubado por 10 min a 56 o C e 

armazenado a -70 o C para posterior análise.  

 

3.2.13.4. Quantificação do RNA total 

 O RNA total isolado foi quantificado por espectrofotometria na 

região UV, em 260 nm e 280 nm, utilizando-se o aparelho Beckman DU 640, 

após diluição das amostras 1: 10 em água estéril tratada com DEPC. A 

pureza do RNA total foi verificada pela relação da absorbância 260/280 nm.  

 

3.2.13.5. Síntese do cDNA por transcrição reversa (RT) 

 O RNA total previamente isolado e quantificado foi utilizado como 

molde para a síntese do cDNA pela ação da transcriptase reversa (RT). A 

síntese do cDNA a partir do RNA total foi realizada utilizando-se o kit 

SuperScriptTM First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen life 

technologies), seguindo o protocolo descrito pelo fabricante. Desta forma, 

em tubo de microcentrífuga de 0,2 mL pipetou-se a solução de RNA total 

contendo 0,35 Pg, 50 ng de oligohexamero randômico, dNTP a 10 mM e 

completou-se com água tratada com DEPC para 10 PL. Os tubos foram 

homogeneizados, brevemente centrifugados e submetidos a 65 oC por 5 min 

para desnaturação do RNA e em seguida, resfriada em banho de gelo. 

Centrifugou-se brevemente e acrescentou-se 9 PL da seguinte mistura de 

reagentes: tampão da enzima RT (10X concentrado [Tris-HCl (pH 8,4) a 200 
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mM, KCl a 500 mM], MgCl2 a 25 mM, DTT a 0,1 M e 40 U de inibidor de 

ribonuclease recombinante RNaseOUT. Essa mistura final foi submetida a 

25 oC por 2 min. A seguir, acrescentou-se 50 U/·L de SuperScriptII RT e 

incubou-se a 25 oC por 10 min. para permitir hibridação dos oligonuclotídeos 

aleatórios (hexamero randômico) ao RNA, seguida de 50 min. a 42 oC para 

ação da enzima RT e 15 min. a 70 oC para desativação da enzima. A seguir, 

os tubos foram resfriados no gelo e brevemente centrifugados. A seguir, 

acrescentou-se 2 U/·L de RNase H e incubou-se a 37 oC por 20 min. para 

remoção do RNA do híbrido de cDNA:RNA. A remoção desse RNA aumenta 

a sensibilidade de PCR posterior).  

 

3.2.13.6. Amplificação do cDNA alvo pela PCR 

�
3.2.13.6.1. Amplificação do cDNA da 2’, 5’-OAS (67 kDa) pela PCR 

 A reação de amplificação do cDNA foi composta de tampão [Tris-

HCl 75 mM, pH 9; KCl 50 mM; MgCl2 2,0 mM e (NH4)2 SO4 20 mM], dNTP 

200 nM, cada iniciador de 2’, 5’-OAS 200 nM e 1 U de 7WK DNA polimerase�, 

adicionados aos microtubos de 0,2 mL. Em seguida, foram pipetadas as 

amostras, 2 PL de cDNA e o volume completado para 50 PL com água estéril. 

Os tubos com os reagentes foram homogeneizados e colocados no 

termociclador PTC-200 MJ Research, Inc. (Lab. Trade do Brasil). Foram 

programados da seguinte forma; desnaturação inicial (KRW�VWDUW): 94 oC por 3 

min.; amplificação: 25 - 40 ciclos de amplificação de 94 oC por 1 min. 

(desnaturação), 53 oC ou 55 oC por 1 min. (hibridação) e de 72 oC por 1 min. 

(polimerização); polimerização final: 72 oC por 10 min. Ao final dos ciclos de 

amplificação  a reação foi interrompida por esfriamento a 4 oC. 

 

3.2.13.6.2. Amplificação do cDNA do STAT 1 pela PCR 

 A amplificação do cDNA do STAT 1 pela PCR foi realizada 

segundo descrito no item 3.2.13.6.1. exceto os iniciadores e a temperatura 

de hibridação. Foram utilizados os iniciadores do STAT 1 e a temperatura de 

hibridação foi 55 oC. 
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3.2.13.6.3. Amplificação do cDNA do gene KRXVHNHHSLQJ (constitutivos) 

GAPDH pela PCR 

A amplificação do cDNA do gene GAPDH pela PCR foi realizada 

segundo descrito no item 3.2.13.6.1. exceto os iniciadores. Foram utilizados 

os iniciadores do gene GAPDH e a temperatura de hibridação foi 55 oC. 

 

3.2.13.6.4. PCR-duplex 

Com o objetivo de diminuir ao máximo a diferença da pipetagem entre 

os experimentos e o tempo de ensaio na avaliação gênica do STAT 1 e 2’, 

5’-OAS, foi realizada PCR-duplex, ou seja, PCR conjunta de dois genes 

(gene de interesse com o gene KRXVHNHHSLQJ GAPDH).  

 

3.2.13.6.4.1. Amplificação conjunta do cDNA da 2’, 5’-OAS e da GAPDH 

pela PCR 

 As condições de amplificação foram semelhantes ao item 

3.2.13.6.1. exceto os iniciadores, a concentração dos iniciadores e a 

concentração de dNTP. Foram adicionados os iniciadores de 2’, 5’-OAS a 

200 nM e os iniciadores de GAPDH a 50 nM, 100 nM ou 200 nM e dNTP a 

400 nM (dobro do volume usado no item 3.2.13.6.1).  

 

3.2.13.6.4.2. Amplificação conjunta do cDNA do STAT 1 e da GAPDH pela 

PCR 

 As condições de amplificação foram iguais ao item 3.2.13.6.4.1. 

exceto os iniciadores. Foram utilizados os iniciadores do STAT 1 a 200 nM e 

os iniciadores de GAPDH a 50 nM, 100 nM ou a 200 nM. 

 

3.2.13.7. Avaliação eletroforética dos produtos de amplificação 

Os produtos de PCR foram avaliados em gel de agarose a 1,5 % ou 2 

%, corado com brometo de etídeo (0,5 Pg/mL), adicionando-se 2 PL de 

tampão de amostra (azul de bromofenol a 0,25 %, xilenocianol-FF a 0,25 % 

e licerol a 30 %) a 7 PL de produto de PCR, aplicando-se no gel e 

submetendo-se a eletroforese em tampão TBE (Tris-HCl a 0,45 mM, ácido 

bórico a 0,45 mM e EDTA a 2,5 mM, pH 8,0) por 40-50 min. a 100 V. A 

visibilização dos fragmentos de DNA foi feita em transluminador sob luz UV, 
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utilizando-se como referência um marcador de pares de base de 100 bp. A 

imagem do gel foi capturada utilizando o sistema do fotodocumentação 

MultiImageTM Light Cabinet (Alphatech, San Leandro, CA, USA).  

 

3.2.13.8. Medida semiquantitativa da expressão gênica da 2’, 5’-OAS e do 

STAT1  

Ao final da separação eletroforética foi realizada análise 

densitométrica utilizando o programa ChemiImagerTM ready do equipamento 

MultiImageTM Light Cabinet. A amplificação do gene KRXVHNHHSLQJ�GAPDH 

foi utilizada para o cálculo da expressão relativa, pelo fato do referido gene 

ser expresso de forma constante e abundante nas células de mamíferos. A 

medida da expressão do mRNA da 2’, 5’-OAS e do STAT 1 foi obtida em 

valores relativos (expressão relativa) entre a densidade óptica do produto de 

amplificação da 2’, 5’-OAS ou do STAT 1 e a densidade óptica do produto de 

amplificação da GAPDH. 

 

3.2.13.9. Controle de qualidade das técnicas de RT-PCR  

As amplificações realizadas pela técnica de PCR, foram monitoradas 

utilizando-se controle de reagentes (tubo no qual são adicionados todos os 

reagentes para a reação de amplificação, exceto cDNA) em cada conjunto 

de reações.  

 

�������� $YDOLDomR� GD� DWLYLGDGH� EORTXHDGRUD� GD� *67�,)1$5�F(&� QD�
H[SUHVVmR�JrQLFD�GD��¶�� �¶�2$6�H�GR�67$7���QDV�FpOXODV�'DXGL�H�+HS�
��F�
 

 A partir dos resultados da otimização do item 3.2.13., utilizaram-se 

1 U e 10 U de rIFN-D2, 26 ciclos de amplificação e 28 ciclos de amplificação 

para avaliação da expressão gênica do mRNA da 2’, 5’-OAS e do STAT 1, 

respectivamente, com as células Daudi. Para as células Hep 2/c, utilizou-se 

10 U e 20 U de rIFN-D2, 32 ciclos de amplificação e 27 ciclos de 

amplificação para avaliação da expressão gênica do mRNA da 2’, 5’-OAS e 

do STAT 1 respectivamente. 
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 Foram utilizadas temperatura de hibridação de 55o C e 

concentração dos iniciadores da GAPDH a 100 nM e dos STAT 1 e 2’, 5’-

OAS a 200 nM.  

 Os métodos utilizados foram semelhantes ao item 3.2.13. exceto o 

item 3.2.13.1. 

 

3.2.14.1. Obtenção das células após o tratamento com rIFN-D2 e GST-

IFNAR2cEC 

 As células Daudi e Hep 2/c foram utilizadas para avaliação da 

atividade bloqueadora da GST-IFNAR2cEC na expressão gênica dos 2’, 5’-

OAS e STAT 1. Após a verificação da viabilidade (>98 %) e a contagem, um 

número suficiente de células foi centrifugado em tubos de 15 mL, a 1.500 

rpm, por 5 min, a temperatura ambiente. Essas células foram 

ressuspendidas em meio apropriado contendo SBF a 10 % para uma 

população 1 x 106 células/mL (Para as células Hep 2/c que são células 

aderentes, foram usados números de células 5 x 105 /mL). 1mL da 

suspensão de células foram distribuídos em cada orifício da placa de fundo 

chato de 24 orifícios e incubadas em estufa de CO2 a 5 % a 37 o C por 2 h. 

Adicionou-se, então, 100 PL de uma mistura de 1 U/orifício (ou 10 U ou 20 U) 

de rIFN-D2 com proteína recombinante de diluição seriada (420 nM, 42 nM, 

4,2 nM e 0,42 nM), e incubadas previamente por 1 hora em estufa a 5 % de 

CO2 a 37 o C. As células foram incubadas por 4 h sob as mesmas condições. 

Após o período de incubação, as células foram submetidas diretamente à 

extração de RNA total. 

Como controle, foi analisada também a expressão gênica da 2’, 5’-

OAS em células tratadas apenas com rIFN-D2, ou com GST-IFNAR2cEC, 

com GST ou com GST mais rIFN-D2. 

 

��������$QiOLVH�HVWDWtVWLFD�
 A análise estatística foi realizada pelo teste não-paramêtrico, 

correlação de Spearman, sendo considerado o valor de p d 0,05, como 

significante (ROSNER, 1986). 
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�
�
�
���5(68/7$'26BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
�����6XEFORQDJHP�GR�IUDJPHQWR�GH�'1$�GR�,)1$5�F(&�QRV�YHWRUHV�GH�
H[SUHVVmR�S56(7�$�H�S*(;��7���
�
4.1.1. Extração e clivagem do plasmídeo pZipBetaL 

�
A figura 12 mostra o plasmídeo pZipBetaL extraído das�(�FROL DH5D 

transformadas e clivado com %DPHI, confirmando a presença do fragmento 

de DNA que codifica para a IFNAR 2c com tamanho esperado (1.548 bp). 

 

4.1.2. Produção do fragmento de DNA que codifica para a região do domínio 

extracelular da IFNAR 2c (IFNAR2cEC) pela PCR 

 

Na coluna 3 da figura 12 o produto PCR, ou seja, o fragmento de DNA 

do IFNAR2cEC apresentou o tamanho esperado de 747 bp. 

 

4.1.3. Subclonagem do fragmento de DNA do IFNAR 2cEC nos vetores de 

expressão pRSET A e pGEX 4T-2 

 

Na coluna 4 das figuras 13A e 13 B, o fragmento resultante da 

clivagem com %DP+I e (FR5I com tamanho de 747 bp (entre 650 bp e 850 

bp) confirmou a presença do inserto (IFNAR2cEC) no vetor. 
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�
�
�
�
�
)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D��������DSyV�D�VHSDUDomR�HOHWURIRUpWLFD�H�D�FRORUDomR� FRP� EURPHWR� HWtGHR� GRV� SODVPtGHRV� H� GR� SURGXWR� GD� 3&5�� Coluna Pd, 
Marcador de pares de base de DNA 1Kb PLUS; Coluna 1, pZipBetaL (pZipNeoSVX 
contendo o fragmento de DNA da IFNAR 2c; Coluna 2, pZipBetaL clivado com %DP+I.; 
Coluna 3, Produto de PCR correspondente ao IFNAR2cEC (747 bp). 
 

�
������������������������������������������������$�������������������������������������������������������������������������%��
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�
�
�
�
�
�
)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�������DSyV�D�VHSDUDomR�HOHWURIRUpWLFD�H�D�FRORUDomR�FRP�EURPHWR�HWtGHR�GRV�SODVPtGHRV�UHFRPELQDQWHV�S56(7�,)1$5�F(&��$��H� S*(;�,)1$5�F(&� �%��� Coluna Pd, Marcador de pares de base de DNA 1Kb PLUS; 
Coluna 1, pRSET A (2,9 kb) (A) ou pGEX4T-2 (4,9 kb)(B) clivado e linearizado com %DP+I e 
(FR5I; Coluna 2, IFNAR2cEC (inserto, 747 bp) clivado com %DP+I e (FR5I; Coluna 3, 
pRSET-IFNAR2cEC (A) ou pGEX-IFNAR2cEC (B) clonado e circular; Coluna 4, pRSET-
IFNAR2cEC (A) ou pGEX-IFNAR2cEC (B) clivado com %DP+I e (FR5I. 
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7DEHOD� ��� 5HVXOWDGR� GD� FORQDJHP�� PRVWUDQGR� Q~PHUR� GH� FRO{QLDV� WUDQVIRUPDGDV�REWLGDV�QD�FORQDJHP�H�Q~PHUR�GH�FRO{QLDV�FRP�SODVPtGHR�FORQDGR�FRP�LQVHUWR����
3ODVPtGHR�UHFRPELQDQWH��

,QFXEDomR�SDUD�UHDomR�GH�OLJDomR�
&pOXOD��(��FROL��KRVSHGHLUD� 1R��GH��7UDQVIRUPDGDV�

&RO{QLDV���7ULDGDV�
�&RP�LQVHUWR�

S*(;��,)1$5�F(&� 16 oC, 16 h 
25 oC, 1h 

DH5D 
DH5D 

13 
15 

13 

15 
5 
2 

S56(7���,)1$5�F(F� 16 oC, 16 h BL21 (DE3) > 100 14 2 

�
 A tabela 4 mostra o número de colônias transformadas obtidas na 

clonagem e o número de colônias com plasmídeo contendo inserto. 

Com a incubação a 16 oC por 16 h, que é a recomendada para T4 

DNA ligase pelo fabricante, foram obtidas 13 colônias transformadas, das 

quais 5 apresentaram resultado positivo para o inserto, estes clones foram 

denominados de pGEX-IFNAR2cEC. Com o objetivo de diminuir o tempo de 

incubação, testou-se a incubação de 25 oC/1h. Com a incubação de 25 
oC/1h foram obtidas 15 colônias, das quais 2 apresentaram resultado 

positivo para o inserto. Verificou-se que um maior tempo (16 h) de incubação 

resultou em maior número das colônias que apresentaram o plasmídeo 

recombinante. Porém, a incubação de 25 oC/1h permitiu obtenção de 

resultado mais rápido. 

 Na reação de ligação entre o inserto e o plasmídeo pRSET com 

incubação a 16 oC por 16 h foram obtidas mais de 100 colônias 

transformadas. Pesquisou-se em 14 colônias aleatoriamente escolhidas pela 

PCR da presença do fragmento clonado e somente 2 apresentaram 

resultado positivo para o inserto, estes clones foram denominados de 

pRSET-IFNAR2cEC 

 

����� ([SUHVVmR� GD� SURWHtQD� UHFRPELQDQWH� GR� GRPtQLR� H[WUDFHOXODU� GD�
,)1$5��F��,)1$5�F(&��HP�(��FROL�
 

4.2.1. Expressão protéica utilizando as células transformadas (�� FROL 
BL21(DE3) com o pRSET-IFNAR2cEC  
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Não houve a expressão protéica da (��FROL BL21(DE3) transformada 

com o pRSET-IFNAR2cEC em todas as colônias que continham os 

plasmídeos recombinantes. A figura 14 mostra os resultados do perfil 

protéico após a expressão. O perfil de expressão protéica entre T0 (antes de 

indução) e T1, T2, T3 e T4 (1, 2, 3 e 4 h após a indução) não mostrou 

diferença, confirmando ausência de expressão quando comparado com 

células transformadas com pRSET A (Sem inserto) 
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�
)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D���������FRUDGR�FRP�&RRPDVVLH�%OXH�SDUD�DQiOLVH�GD�H[SUHVVmR�SURWpLFD�GR�S56(7�,)1$5�F(&�HP�(��
FROL�%/���'(����Coluna M: marcador do peso molecular da proteína. Coluna T0, antes de 
indução de IPTG, Coluna T1, T2, T3 e T4, 1 h, 2 h, 3 h e 4 h após a indução com IPTG. �
4.2.2. Expressão protéica utilizando as células transformadas (�� FROL 
BL21(DE3)pLysS com o pRSET-IFNAR2cEC  

 Como não houve a expressão protéica com cepa (��FROL BL21(DE3) 

transformada com o pRSET-IFNAR2cEC, utilizou-se a cepa (�� FROL 
BL21(DE3)pLysS, a qual mantém melhor estabilidade do plasmídeo 

recombinante. Como se pode observar na figura 15, a cepa (�� FROL 
BL21(DE3)pLysS também não apresentou a expressão da proteína 

recombinante IFNAR2cEC (28 kDa). Portanto, efetuou-se a nova clonagem 

no pRSET A com o inserto obtido do pGEX-IFNAR2c da colônia 2, na qual já 

se havia obtido ótima expressão da proteína recombinante (Figura 16), mas 

os resultados foram negativos, não apresentando a expressão da proteína 

recombinante. �
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D���������FRUDGR�FRP�&RRPDVVLH�%OXH�SDUD�DQiOLVH�GD�H[SUHVVmR�SURWpLFD�GR�S56(7�,)1$5�F(&�HP�(��
FROL� %/���'(��S/\V6� Coluna M: marcador do peso molecular da proteína; Coluna T0, 
antes de indução de IPTG, Coluna T1, T2 e T3, 1 h, 2 h e 3 h após a indução com IPTG. 
 

4.2.3. Expressão protéica utilizando as células transformadas (�� FROL DH5D 

com o pGEX-IFNAR2cEC 

A figura 16 mostra a expressão protéica da (�� FROL DH5D 

transformadas com o pGEX-IFNAR2cEC. Apresentou-se uma ótima 

expressão da proteína em fusão que denominou-se GST-IFNAR2cEC. O 

sistema de expressão (��FROL DH5D/pGEX-IFNAR2cEC resultou na produção 

de alta quantidade da proteína recombinante GST-IFNAR2cEC, a partir de 1 

hora após a indução com IPTG a 0,1 mM.  

A análise de parâmetro físico-químico da proteína de fusão no 

programa EXPASY (http://www.expasy.ch) indica que a proteína de fusão 

GST-IFNAR2cEC apresenta peso molecular 54 kDa e seu ponto isoelétrico é 

5,41. Como pode se observar na figura 16, a proteína recombinante GST-

IFNAR2cEC apresentou o peso molecular esperado.  
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D���������FRUDGR�FRP�&RRPDVVLH�%OXH�SDUD�DQiOLVH�GD�H[SUHVVmR�SURWpLFD�GR�S*(;�,)1$5�F(&�HP�(��
FROL� '+�D� A colônia transformada com pGEX-IFNAR2cEC (CpGEX-IFNAR2cEC) e a 
colônia transformada só com pGEX (CpGEX) (controle negativo) foram submetidas à 
expressão protéica com a indução com IPTG. Coluna M, marcador do peso molecular da 
proteína, Coluna T0, sedimento celular antes da indução de IPTG; Coluna T1, T2, T3 e T4, 
sedimento celular 1, 2 h, 3 h e 4 h após a indução com IPTG. As setas indicam as proteínas 
recombinantes GST-IFNAR2cEC (54 kDa) e GST (26 kDa). 
 

�����,VRODPHQWR�GD�SURWHtQD�UHFRPELQDQWH�GH�IXVmR�*67�,)1$5�F(&�
 

4.3.1. Isolamento da proteína recombinante utilizando sonicação para lise 

celular 

A figura 17 mostra o isolamento da proteína recombinante pela 

sonicação. Após a primeira sonicação as proteínas bacterianas 

apresentaram-se, em geral, solúveis, presente no sobrenadante. A proteína 

recombinante GST-IFNAR2cEC permaneceu no sedimento apesar da 

sonicação ter sido repetida por três vezes.  
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD��������FRUDGR�FRP�&RRPDVVLH� %OXH� GRV� UHVXOWDGRV� GR� LVRODPHQWR� GDV� SURWHtQDV� UHFRPELQDQWHV� SRU�VRQLFDomR� O sedimento celular obtido 3 h após a indução protéica com IPTG a 37 oC foi 
lisado pela sonicação. Coluna M, marcador do peso molecular da proteína; Coluna T3, 
sedimento celular obtido 3 h após a indução com IPTG; Coluna S1, sobrenadante da 1a 
sonicação; Coluna S2, sobrenadante da 2a sonicação; Coluna S3, sobrenadante da 3a 
sonicação; Coluna P, sedimento (SHOOHW) obtido após de 3a sonicação.�
 

4.3.2. Isolamento da proteína recombinante pela ruptura de células por 

)UHQFK�3UHVV� 
A figura 18 mostra o isolamento da proteína recombinante com 

ruptura de bactérias pela )UHQFK�3UHVV. A figura 18A mostra o isolamento da 

proteína do sedimento celular que foi obtido 3 horas após a indução com 

IPTG a 0,1 mM a 37 oC. Após a lise celular pela )UHQFK�3UHVV, as proteínas 

bacterianas foram, em geral solúveis, presente no sobrenadante. As demais 

proteínas bacterianas e a proteína recombinante GST-IFNAR2cEC 

permaneceram insolúvel presente no sedimento. A figura 18B mostra o 

isolamento da proteína do sedimento celular que foi obtido 3 hs após a 

indução com IPTG a 25 oC. A indução com IPTG a 25 oC resultou em menor 

rendimento da proteína recombinante expressa quando foi comparado com o 

rendimento da proteína expressa a 37 oC. Porém, a solubilidade da proteína 

recombinante GST-IFNAR2cEC aumentou significativamente. 

Aproximadamente 2/3 da proteína recombinante GST-IFNAR2cEC encontra-

se no sobrenadante e apenas 1/3 no sedimento. A maioria das proteínas 

bacterianas solubilizou no meio aquoso. 
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D��������FRUDGR�FRP� &RRPDVVLH� %OXH� GRV� UHVXOWDGRV� GR� LVRODPHQWR� GD� SURWHtQD� UHFRPELQDQWH� SRU�
)UHQFK�3UHVV� O sedimento celular obtido 3 h após a indução protéica com IPTG a 37 oC (A) 
ou a 25 oC (B) foi lisado pela )UHQFK� 3UHVV. Coluna M, marcador do peso molecular da 
proteína. Coluna T0, sedimento celular antes da indução de IPTG , Coluna T3, sedimento 
celular obtido 3 h após a indução com IPTG; Coluna S, sobrenadante após a lise celular 
pela )UHQFK�3UHVV Coluna P, o sedimento (SHOOHW) após a lise celular pela )UHQFK�3UHVV. As 
setas indicam as proteínas recombinantes GST-IFNAR2cEC (54 kDa). 
 

4.3.3. Isolamento da proteína recombinante pelo kit BugBuster� 

A figura 19 mostra a extração da proteína do sedimento celular que foi 

obtido 3 horas após a indução com IPTG a 25 oC pelo kit BugBuster. Após a 

lise celular pelo kit BugBuster, as proteínas bacterianas foram, em geral, 

solúveis presente no sobrenadante e as demais proteínas bacterianas, 

incluindo a proteína recombinante GST-IFNAR2cEC permaneceram no 

sedimento 
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D��������FRUDGR FRP�&RRPDVVLH�%OXH�GRV�UHVXOWDGRV�GR�LVRODPHQWR�GD�SURWHtQD�UHFRPELQDQWH�TXH�IRL�REWLGD���KV�DSyV�D�LQGXomR�FRP�,37*�D���� ¢ &�SHOR�NLW�%XJ%XVWHU��Coluna M, marcador 
do peso molecular da proteína; Coluna T0, sedimento celular antes da indução de IPTG , 
Coluna T3, sedimento celular obtido 3 h após a indução com IPTG; Coluna S, sobrenadante 
após a lise celular pelo kit BugBuster; Coluna P, o sedimento (SHOOHW) após a lise celular pelo 
kit BugBuster. As setas indicam as proteínas recombinantes GST-IFNAR2cEC.�
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�����(VWXGR�SDUD�REWHQomR�GD�SURWHtQD�VRO~YHO��
 

 A proteína recombinante GST-IFNAR2cEC ao ser expressa em (��
FROL�a 37 o C formou corpos de inclusão (Figura 17, 18A). Para minimizar a 

formação de corpo de inclusão, realizaram-se várias modificações no 

procedimento da expressão, incluindo indução em menor temperatura, 

coexpressão com chaperonina, uso de detergente não-iônico no tampão de 

lise celular e outros (Schein, 1991, Makrides HW�DO., 1996). Neste estudo para 

obtenção da proteína solúvel, minimizando a formação de corpos de 

inclusão, avaliaram-se as seguintes estratégias descritas na tabela 5. Além 

disso, testaram-se diferentes pH de tampão de lise celular (pH 7, pH 7,5, pH 

8, pH 9) e observou-se que o pH não influenciou a solubilidade da proteína 

recombinante (Dados não apresentados). 

 

7DEHOD����(VWUDWpJLDV� UHDOL]DGDV�SDUD�REWHQomR�GD�SURWHtQD�VRO~YHO�*67�,)1$5�F(&��PLQLPL]DQGR�D�IRUPDomR�GH�FRUSRV�GH�LQFOXVmR��
� £�¤�¥A¦�¤�§�¨�©ª�§�¨« ¨U¬  « ª�®�¯�°

± °�¥³² ´�£�µ

¶0· ©° « °�¸Q¦�¨�§�¨U¹ ¬ ¸�¤
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º °!§¥U¨ « ¨[¦�§�°�©�¤�» �¨
§�¤ ± °�¥A¼ ¬ �¨��©�¤

º ¬ ½�ª�§�¨
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([SUHVVmR�GH�
*67�,)1$5�F(F�
�

37 oC 

37 oC 

25 oC 

25 oC 

25 oC 

Sonicação 

French Press 

Sonicação 

French Press 

Uso do kit 

BugBuster 

Insolúvel 

Insolúvel 

Insolúvel 

Solúvel 

Insolúvel 

Figura 17 

Figura 18A 

 - 

Figura 18B 

Figura 19 

 

&RH[SUHVVmR�FRP�
FKDSHURQLQD�
*UR(/�(6�

37 oC Sonicação Insolúvel Figura 20 

 

Na tabela 5, pode-se observar que a formação de corpos de inclusão 

reduziu quando a proteína recombinante foi expressa a 25 oC e a lise celular 

com )UHQFK� 3UHVV inibiu agregação da proteína. Observou-se que a 

sonicação não é um sistema adequado para a extração da proteína 

recombinante solúvel devido ao aquecimento da proteína que pode causar a 

sua desnaturação. Esta suposição foi mostrada quando se realizou a lise 

pela sonicação, utilizando mistura obtida da expressão a 25 oC. Por outro 
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lado, a lise celular utilizando )UHQFK� 3UHVV não afetou a desnaturação da 

proteína recombinante, liberando ao máximo a proteína solúvel expressa. A 

temperatura de 25 oC favoreceu na formação da proteína solúvel (Figura 

18B) quando comparado com a expressão a 37 oC (Figura 18A). O uso do kit 

BugBuster não mostrou eficiente na liberação da proteína recombinante 

solúvel (Figura 19).  

 

�����&RH[SUHVVmR�FRP�FKDSHURQLQD�*UR(/�(6�
 

A chaperonina GroEL/ES foi expressa em duas proteínas de peso 

molecular 60 kDa e 14 kDa. A coluna T3 da figura 20 mostra a coexpressão 

das proteínas recombinantes GST-IFNAR2cEC e chaperonina GroEL/ES. 

Após a lise celular pela sonicação, a chaperonina GroEL/ES apresentou 

solubilidade com sua presença no sobrenadante (Coluna S1) e a proteína 

recombinante GST-IFNAR2cEC permaneceu no sedimento insolúvel. A 

figura 20 mostra que a chaperonina não foi eficaz na solubilização da 

proteína recombinante GST-IFNAR2cEC.�
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D��������FRUDGR�FRP�&RRPDVVLH�%OXH�GRV�UHVXOWDGRV�GR�LVRODPHQWR�GDV�SURWHtQDV�UHFRPELQDQWHV�TXH�IRUDP�FRH[SUHVVDV�FRP�D�FKDSHURQLQD�*UR(/�(6�SRU�VRQLFDomR��Coluna M, marcador 
do peso molecular da proteína; Coluna T3, sedimento celular obtido 3 h após a indução com 
IPTG; Coluna S1, sobrenadante da 1a sonicação; Coluna S2, sobrenadante da 2a 
sonicação; Coluna S3, sobrenadante da 3a sonicação; Coluna P, sedimento (SHOOHW) obtido 
após de 3a sonicação.��
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�����3XULILFDomR�GD�SURWHtQD�UHFRPELQDQWH�*67�,)1$5�F(&�
 

 A figura 21 mostra a fotografia do gel, ilustrando as etapas de 

purificação das proteínas recombinantes por cromatografia de afinidade com 

Glutationa-sepharose, após a indução com IPTG a 25 o C por 3 h e lise 

celular com )UHQFK 3UHVV. Após a ligação com resina Glutationa-sepharose 

eluiu-se com glutationa reduzida, obtendo-se os eluatos 1 (E1), 2 (E2) e 3 

(E3) que mostraram presença de uma banda de IFNAR2cEC-GST, contendo 

proteína de peso molecular de 54 kDa. Após a ultrafiltração através de 

Centricon-50, o rendimento da proteína GST-IFNAR2cEC purificada foi de 

aproximadamente 1,5 - 2 mg por litro de cultura de células.  
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D��������FRUDGR�FRP�&RRPDVVLH�%OXH��SDUD�DQiOLVH�GRV�SURFHGLPHQWRV�GH�SXULILFDomR�GDV�SURWHtQDV�UHFRPELQDQWHV� *67�,)1$5�F(&�� Coluna M, marcador do peso molecular da proteína 
(Gibco); Coluna T0, sedimento celular antes de indução com IPTG; T3, sedimento celular 
obtido 3 h após a indução com IPTG a 25 o C; Coluna S, fração protéica solúvel 
(sobrenadante) após a lise celular pela )UHQFK�3UHVV; Coluna E1, E2 e E3, 1o, 2o e 3o eluato, 
após a purificação com resina de afinidade Glutationa-Sepharose e eluição com glutationa 
reduzida. 
 

�����&OLYDJHP�GD�*67�,)1$5�F(&�FRP�WURPELQD��
 A figura 22A mostra a fotografia do gel de eletroforese com os 

resultados da clivagem com trombina da proteína de fusão ligada à resina. 

Apesar de usar uma quantidade recomendada de trombina (50 U para 2 mL 

de Glutationa-sepharose a 50 %), observou-se que cerca de 50 % da 

IFNAR2cEC-GST não foi clivada (54 kDa). Os sobrenadantes de 2h, 4h e de 
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16h após a reação com trombina não continham IFNAR2cEC (Coluna S2, S4 

e S16 da figura 22A). Verificou-se que a proteína clivada IFNAR2cEC (28 

kDa) não foi liberada da resina, permanecendo ligada (Coluna R da figura 

22A). Foram observadas bandas de peso molecular, 37 kDa, 26 e 24 kDa. 

Provavelmente a banda de 37 kDa é a própria trombina, confirmado com o 

perfil da trombina no PAGE-SDS que apresentou este peso molecular. A 

proteína de 26 kDa é a da GST. Entretanto, a proteína de 24 kDa foi 

inesperada. Para esclarecer esta dúvida, foi feita a eluição com glutationa 

reduzida com amostra correspondente à coluna R da figura 22A. As colunas 

E1, E2 e E3 da figura 22B mostram o perfil dos eluatos após a reação com 

glutationa reduzida. Foram observadas nos eluatos proteínas de 24 kDa e de 

26 kDa, mostrando ser a GST. Isto foi confirmado através da Western Blot e 

Imuno Blot, utilizando anticorpo policlonal anti-GST produzido em coelho 

(Figura 22C).  

A figura 23A mostra a fotografia do gel com os resultados da clivagem 

com trombina, utilizando a proteína GST-IFNAR2cEC após eluição da resina. 

Foram observadas várias bandas inespecíficas após a reação com trombina 

a partir de 2 h, como foi observado anteriormente na clivagem com trombina 

da proteína de fusão IFNAR2cEC-GST ligada na resina (Coluna R da figura 

22A). Conforme recomendação do fabricante (Amersham Pharmacia, Chang, 

1985), pesquisou-se a seqüência de aminoácidos na IFNAR2cEC se havia 

presença de sítio de clivagem para trombina. Porém, não foi encontrado o 

sítio de clivagem na seqüência de aminoácidos da IFNAR2cEC. Não é 

conhecida a origem destas bandas inespecíficas, pois a proteína GST-

IFNAR2cEC tem sido caracterizada como estável, não sofrendo a 

degradação durante o processo de purificação. Na figura 23A, observa-se 

que após 16 h de reação com trombina, a banda de 54 kDa é mais fraca do 

que as bandas de 2h, 4h e 6h, mostrando que um maior tempo de incubação 

aumenta a clivagem da IFNAR2cEC-GST pela trombina. Após a clivagem 

por 16 h, essa mesma amostra foi incubada com a resina e centrifugada 

para separar o sobrenandante e a resina. A figura 23B mostra a fotografia 

eletroforética do perfil protéico dos sobrenandante e a resina. Somente na 

resina foram observadas duas bandas de GST de 24 kDa e 26 kDa.  
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Assim, como foi citado, foram encontradas várias dificuldades acima 

para obtenção de IFNAR2cEC por meio de clivagem com trombina. Não foi 

possível ainda obter a IFNAR2cEC em boa quantidade de modo puro para 

avaliação da sua atividade biológica. 
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�)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D��������FRUDGR�FRP� FRRPDVVLH� %OXH� �$� H� %�� H� GR� ,PXQR� %ORW�� SDUD� DQiOLVH� GH� SURFHGLPHQWRV� GH�FOLYDJHP�FRP�WURPELQD��XWLOL]DQGR�D�*67�,)1$5�F(&�OLJDGD�QD�*OXWDWLRQH�6HSKDURVH�  
Figura 22A: O perfil eletroforético da clivagem com trombina por 2 h, 4h e 16 h, utilizando a 
GST-IFNAR2cEC ligada na resina. Coluna M, marcador do peso molecular da proteína 
(GibcoBRL); coluna S2, S4 e S16, sobrenadantes 2h, 4h e 16 h após a reação com trombina; 
coluna R, a resina 16 h após a reação com trombina. 
Figura 22B: O perfil eletroforético após a ligação com Glutatione-Sepharose e a eluição com 
glutatione reduzida, utilizando a amostra da coluna R da figura 22A. Coluna E1, E2 e E3, 1o, 
2o e 3o eluato. 
Figura 22C: O perfil eletroforético após Western Blot e Imuno Blot com anticorpo policlonal 
anti-GST produzido em coelho, utilizando a amostra da coluna R da figura 22A 
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�HOHWURIRUHVH�HP�6'6�SROLDFULODPLGD�D��������FRUDGR�FRP� FRRPDVVLH� %OXH� �$� H� %��� SDUD� DQiOLVH� GH� SURFHGLPHQWRV� GH� FOLYDJHP� FRP�WURPELQD��XWLOL]DQGR�D�*67�,)1$5�F(&�HOXtGD�GD�UHVLQD�*OXWDWLRQD�VHSKDURVH�  
Figura 23A: O perfil eletroforético da clivagem com trombina por 2 h, 4h, 6h e 16 h, 
utilizando a GST-IFNAR2cEC eluída da resina. Coluna M, marcador do peso molecular da 
proteína (GibcoBRL); coluna T2, T4, T6 e T16, 2h, 4h, 6h e 16 h após a reação com trombina. 
Figura 23B: O perfil eletroforético da ligação com Glutatione-Sepharose, utilizando a 
amostra da coluna T16 da figura 23A. A GST-IFNAR2cEC incubada com trombina por 16 h 
foi submetida à ligação com Glutatione-Sepharose por 1h e o resultante foi centrifugada. 
Coluna S, sobrenadante após a centrifugação; coluna R, resina após a centrifugação. 
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�����7HVWH�GH�VHQVLELOLGDGH�GDV�FpOXODV�GH�OLQKDJHP�'DXGL�DR�U,)1�D��
�
 A figura 24 mostra a resposta da proliferação celular da linhagem 

Daudi na presença de rIFN-D2. O crescimento das células foi inibido 47 % 

com 1 U/110 PL de rIFN-D2 e na presença do 32 U/110 PL a proliferação foi 

inibida até 69 %. Em quantidade crescente de rIFN-D2, a inibição da 

proliferação celular foi proporcionalmente maior. A partir de 16 U/ 110 PL de 

rIFN-D2, a inibição do crescimento foi mais lenta, mostrando um platô na 

inibição.  

 

����� $YDOLDomR� GD� DWLYLGDGH�EORTXHDGRUD� GDV� SURWHtQDV� UHFRPELQDQWHV�
*67�,)1$5�F(&�VREUH�DWLYLGDGH�DQWLSUROLIHUDWLYD�GR�U,)1�D�  

 
 A figura 25 mostra o efeito da GST-IFNAR2cEC sobre a atividade 

antiproliferativa do rIFN-D2. O controle da 1 U do rIFN-D2 (0 M) mostrou 66,5 

% de crescimento celular, inibindo 33,5 % da proliferação celular. Com a 

presença da GST-IFNAR2cEC e 1 U do rIFN-D2 mostrou-se 64-68 % do 

crescimento celular, não mostrando o bloqueio significativo sobre a atividade 

do rIFN-D2, mesmo tendo a concentração bastante elevada 

(aproximadamente 20.000 vezes mais do que a quantidade de rIFN-D2). O 

controle de 2 U de rIFN-D2 (0 M) mostrou 50 % de crescimento celular, 

inibindo 50 % da proliferação celular. Com a presença da GST-IFNAR2cEC 

e 2 U de rIFN-D2 mostrou-se 48,5–53.5 % do crescimento celular, não 

mostrando o bloqueio significativo sobre a atividade de rIFN-D2, mesmo 

tendo a concentração bastante elevada (aproximadamente 10.000 vezes 

mais do que a quantidade de rIFN-D2). O bloqueio da GST-IFNAR2cEC não 

foi dependente da concentração. Além disso, foi testado o bloqueio da GST-

IFNAR2cEC sobre 4 U e 8 U de rIFN-D2. O resultado foi negativo, não 

mostrando o bloqueio sobre esta concentração do rIFN-D2 (Dados não 

mostrados).  
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rIFN- � 2 (U/100 � L) 32 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0 

Cresc. celular (%*) 31 � 12 33 � 11 37 � 11 40 � 9 42 � 10 53 � 15 75 � 9 79 � 1 100 

        %*: % de controle 

�
)LJXUD� ���� (IHLWR� GH� GLIHUHQWHV� FRQFHQWUDo}HV� GH� U,)1�D�� VREUH� D� SUROLIHUDomR� GDV�
FpOXODV� GD� OLQKDJHP� 'DXGL� Células de Daudi (4 x 104 células/100 PL) foram incubadas 
durante 3 dias com concentração diferente de rIFN-D2. A proliferação das células foi 
avaliada pelo método colorimétrico de MTT (595 nm, 650 nm de referência). Os resultados 
foram expressos por média r D.P. (n=6)  
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Concentração da GST-IFNAR2cEC 

 0 M 0,042 nM 0,42 nM 4,2 nM 42 nM 420 nM p T  0,05 

1 U (%*) 66,5 �  2,5 64 �  7 65 �  6 68 �  8 66 �  3 64 �  5 NS 

2 U (%*) 50 �  5 53,5 �  0,5 52,5 �  0,5 50,5 �  1,5 51,5 �  0,5 48,5 �  1,5 NS 

 %*: % de controle da célula; NS; Estatisticamente não-significativo. 

�
)LJXUD�����(IHLWR�GD�*67�,)1$5�F(&�VREUH�D�DWLYLGDGH�DQWLSUROLIHUDWLYD�GH�U,)1�D���A 
GST-IFNAR2cEC foi usada em concentração de 420 nM, 42 nM, 4,2 nM, 0,42 nM, 0.042 nM. 
O rIFN-D2 foi usada em 2 U (49 pM) e 1 U (24,5 pM). Células de Daudi (4 x 104 células/100 
PL) foram incubadas durante 3 dias com concentração diferentes de rIFN-D2 e GST-
IFNAR2cEC. A proliferação das células foi avaliada pelo método colorimétrico de MTT (595 
nm, 650 nm de referência). Os resultados foram expressos por média r D.P. (n=6). A GST-
IFNAR2cEC não mostrou a atividade bloqueadora estatisticamente significativa sobre a 
atividade antiproliferativa de rIFN-D2 (p d 0,05). 

�
������7LWXODomR�GR�YtUXV�(0&�SRU�HIHLWR�FLWRSiWLFR��(&3��QDV�FpOXODV�+HS�
��F�
 

 A titulação do EMCV foi feita para se determinar a melhor diluição 

de vírus para o teste antiviral. A figura 26 mostra o ECP nas células Hep 2/c 

causado por vírus EMC diluído em série (1/200, 1/400, 1/800, 1/1.600, 

1/3.200, 1/6.400, 1/12.800, 1/25.600, 1/51.200). A diluição 1/200 de vírus 

causou aproximadamente 92,7 % de ECP e a diluição entre 1/400 e 1/6.400 

causou 87-89 % de ECP. Para diluições menores e iguais a 1/12.800, 

observou-se uma diminuição significativa de ECP (85 % para 1/12.800, 84 % 

para diluições 1/25.600 e 81 % para 1/51.200). Não foi possível obter 100 % 

do ECP, mesmo utilizando alta concentração de vírus, o que está de acordo 

com o cálculo feito para estimar o ECP (Veja o item dos métodos). Assim, 
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foram escolhidas 3 diluições (1/1.000, 1/2.000 e 1/4.000) para teste de 

sensibilidade das células de linhagem Hep 2/c ao rIFN-D2, na faixa entre 

1/400 e 1/6.400, na qual observa-se um ECP praticamente constante. 

 

)LJXUD� ���� 7LWXODomR� GR� YtUXV� (0&� SRU� HIHLWR� FLWRSiWLFR� �(&3�� QDV� FpOXODV� +HS� ��F� 
Células Hep2/c (3x 104 células/ 100 PL) foram incubadas durante 1 dia e infectadas com o 
EMCV de diluição seriada por 25~26 h. O efeito citopático foi avaliado pela coloração com 
negro de amido (absorbância de 620 nm). Os dados foram expressos em média r D.P. 
(n=9). 
 

������7HVWH�GH�VHQVLELOLGDGH�GDV�FpOXODV�GH�OLQKDJHP�+HS���F�j�DWLYLGDGH�
DQWLYLUDO�GH�U,)1�D��
 Quantidades inferiores a 16 U de IFN não afetaram o crescimento 

das células da linhagem Hep 2/c (O crescimento foi de 97~108 %), ou seja, 

o IFN não foi tóxico às células Hep 2/c nestas quantidades (dados não 

mostrados).  

 A figura 27 mostra o perfil do efeito citopático do vírus EMC nas 

células Hep 2/c na presença de diferentes concentrações de rIFN-D2. O 

controle de vírus (sem IFN) mostrou 81,8~87,1 % de efeito citopático sobre 

as células Hep 2/c. O IFN inibiu a atividade viral (efeito citopático) em 

quantidade crescente. Com 16 U de IFN, foi observado o efeito citopático 

33,2 %, 21,7 % e 20,3 % nas diluições 1/1.000, 1/2.000 e 1/4.000 

respectivamente. Com o vírus na diluição 1/1.000 e na presença de 1 U de 

IFN, foi observado o efeito citopático de 62,7 %, ou seja, o IFN inibiu 24,4 % 

do efeito citopático quando comparado ao controle de vírus (sem IFN). Com 

o vírus nas diluições 1/2.000 e 1/4.000, 1 U de IFN inibiu 29,7 % e 44,5 % do 

ECP respectivamente em comparação ao controle de vírus (sem IFN). Foi 
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observada uma inibição de 55 % de ECP com 8 U, 4 U e 2 U de IFN nas 

diluições de vírus 1/1.000, 1/2.000 e 1/4.000 respectivamente. Quanto maior 

a diluição de vírus, menos quantidade de IFN foi necessária para a mesma 

porcentagem de inibição da atividade viral. O IFN mostrou alta inibição de 

efeito citopático do vírus EMC sobre as células Hep 2/c. 

 

������ $YDOLDomR� GD� DWLYLGDGH� EORTXHDGRUD� GD� *67�,)1$5�F(&� VREUH�
DWLYLGDGH�DQWLYLUDO�GR�U,)1�D��
 

� Utilizando como referência os resultados obtidos no teste de 

sensibilidade das células da linhagem Hep 2/c à atividade antiviral do rIFN-

D2, foi utilizada a diluição de vírus 1/2.000, na qual foi observado o ECP de 

54 % com 1 U de IFN. Utilizaram-se também 8 U, 4 U e 2 U de IFN para 

avaliar a atividade bloqueadora da GST-IFNAR2cEC.  

 A figura 28 mostra os resultados da atividade bloqueadora da 

GST-IFNAR2cEC sobre a atividade antiviral do rIFN-D2. O controle do IFN 

mostrou 25 %, 12,5 %, 9,1 % e 2, 8 % de ECP com 1 U, 2 U, 4 U e 8 U de 

IFN respectivamente. O controle do vírus (sem IFN e sem GST-IFNAR2cEC) 

mostrou 82 % de ECP (Dado não mostrado). O controle da GST-

IFNAR2cEC (sem IFN) mostrou 82 %, 87 % e 81 % de ECP nas 

concentrações 4,2 nM, 42 nM e 420 nM respectivamente, não tendo 

interferência alguma no ECP do vírus (Dados não mostrados). Não foi 

observado o bloqueio da GST-IFNAR2cEC sobre a atividade antiviral de 1 U 

do IFN em todas as suas concentrações. Na presença de 2 U de IFN, 0,42 

nM e 420 nM de GST-IFNAR2cEC aumentaram 4,7 % e 3,6 % do ECP, 

bloqueando a atividade antiviral do IFN. Na presença de 4 U do IFN, 0,042 

nM e 0,42 nM de GST-IFNAR2cEC aumentaram 11,4 % e 2,6 % do ECP, 

bloqueando a atividade antiviral do IFN. Na presença de 8 U de IFN, 42 nM 

de GST-IFNAR2cEC aumentaram 2,4 % do ECP, bloqueando a atividade 

antiviral do IFN. Porém, esses bloqueios não foram em quantidade 

crescentes e não foram estatisticamente significativos conforme o teste de 

Spearman. Também, a atividade antiviral de 1 U de IFN não foi bloqueada 

pela GST-IFNAR2cEC.  
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rIFN- � 2 (Unidades/ 100 � L) 

Diluição do vírus 0 0,25 0,5 1 2 4 8 16 
1/1000 (%*) 87,1 76,0 71,3 62,7 51,4 43,2 32,1 33,2 
1/2000 (%*) 83,8 69,4 64,4 54,1 45,4 27,7 20,6 21,7 
1/4000 (%*) 81,8 61,9 48,6 37,3 25,5 16,4 14,3 20,3 

           %*: % do ECP 

�)LJXUD�����(IHLWR�FLWRSiWLFR�GR�YtUXV�(0&�QDV�FpOXODV�GD�OLQKDJHP�+HS��F�QD�SUHVHQoD�
GH�GLIHUHQWHV�FRQFHQWUDo}HV�GR� U,)1�D�� Células Hep2/c (3x 104 células/ 100 PL) foram 
incubadas durante 1 dia com concentração diferente do rIFN-D2 e infectadas com EMCV 
por 25 ~26 horas. O efeito citopático foi avaliado pela coloração com negro de amido 
(absorbância de 620 nm). 
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Concentração da GST-IFNAR2cEC 

 0 M 0,042 nM 0,42 nM 4,2 nM 42 nM 420 nM p T  0,05 

1 U (%*) 25 � 1,3 19,9 � 0 24 � 0 14,8 � 4,9 15,2 � 0,9 19,8 � 1,5 NS 

2 U (%*) 12,5 � 2,4 8,5 � 0,3 17,2 � 6,9 13,2 � 6.3 5,2 � 4,9 16,1 � 6,4 NS 

4 U (%*) 9,1 � 1,1 20,5 � 1,5 11,7 � 1,9 6,7 � 5,5 3,2 � 8,0 5,1 � 3,0 NS 

8 U (%*) 2,8 � 3,6 3,6 � 6,2 -2,8 � 2,3 -1,4 � 3,0 5,2 � 4,2 3,2 � 3,5 NS 

       %*: % de ECP; NS; Estatisticamente não-significativo. �
)LJXUD� ���� (IHLWR� GD� *67�,)1$5�F(&� VREUH� D� DWLYLGDGH� DQWLYLUDO� GR� U,)1�D�. Células 
Hep 2/c (3x 104 células/ 100 PL) com rIFN-D2 e GST-IFNAR2cEC foram incubadas durante 
1 dia e depois infectadas com o vírus de EMC por 25~26 h. O efeito citopático foi avaliado 
pela coloração com negro de amido (absorbância de 620 nm). Os resultados foram 
expressos por média r D.P. (n=2). A GST-IFNAR2cEC não mostrou a atividade bloqueadora 
estatisticamente significativa sobre a atividade antiviral de rIFN-D2 (p d 0,05). 
 �
������(VWXGR�GD� H[SUHVVmR�JrQLFD� GR�67$7� �� H� GD� �¶��¶�2$6�SHOD�57�
3&5�QDV�FpOXODV�'DXGL�H�+HS���F�HVWLPXODGDV�FRP�U,)1�D��
 

4.13.1. Otimização da RT-PCR 

As condições avaliadas foram: quantidade de RNA necessária para a 

síntese do cDNA, número de ciclos de amplificação da PCR e temperatura 

de hibridação durante os ciclos da amplificação da PCR. 

 

4.13.1.1. Extração de RNA total 

 Para extração de RNA foram usadas 5 x 105 células Hep 2/c e 1x 

106 células Daudi. A quantidade de RNA total extraído variou de 7,6 a 17 Pg. 

A pureza observada pela relação de absorbâncias em 260nm e 280nm foi 

entre 1,7 e 1,9.  
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4.13.1.2. Quantidade de RNA 

 Foram utilizadas 0,4 Pg de RNA total para a síntese do cDNA para 

duas linhagens de células Essa concentração foi utilizada por questão de 

conveniência, pois o kit SuperscriptTM First-Strand Synthesis System for RT-

PCR requer que sejam usados 8 PL de RNA diluído e a concentração obtida 

após a extração do RNA foi 0,4 Pg/8 PL. Como foi obtido um bom resultado 

da síntese do cDNA do gene de interesse com essa concentração, utilizou-

se assim para todos os experimentos de expressão gênica.  

 

4.13.1.3. Avaliação da temperatura de hibridação para PCR 

 Para os ensaios de amplificação pela PCR, uma das temperaturas 

mais importantes é a da hibridação, pois uma temperatura adequada da 

hibridação determina a especificidade de ligação dos iniciadores da 

seqüência do gene a ser amplificada.  

As temperaturas de hibridação para amplificação do STAT 1 foram 52 
oC e 55 oC. A amplificação do STAT 1 foi adequada nas duas temperaturas 

(dados não mostrados). No entanto, foi escolhida a temperatura de 55 o C, 

pois uma maior temperatura aumenta a especificidade de ligação dos 

iniciadores. Além desse motivo, optou-se pela temperatura de 55 o C por ser 

essa a temperatura recomendada para amplificação do gene GAPDH 

(controle, gene constitutivo), com o objetivo de evitar ao máximo as 

variações intra-ensaio. 

A temperatura de hibridação para amplificação da 2’, 5’-OAS utilizada 

foi de 53 o C e 55 o C. A amplificação da 2’, 5’-OAS foi adequada nessas 

temperaturas (dado não mostrado).  

 

4.13.1.4. Número de ciclos 

A determinação do número de ciclos da PCR é um parâmetro 

importante a ser definido, uma vez que essa reação se desenvolve de 

maneira exponencial até atingir um ponto de saturação, o qual não deve ser 

utilizado nos estudos de expressão gênica (Huang HW� DO., 1996). Para a 

amplificação do gene STAT1 foram realizados testes com 25~40 ciclos. Na 

figura 29A, observam-se que a expressão gênica do STAT1 pode ser 
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fracamente detectada com 25 ciclos, e aumentam de acordo com o número 

de ciclos (30, 35, 40 ciclos). Baseando-se nesses resultados, utilizou-se 

inicialmente 30 ciclos para estudo da expressão gênica do STAT 1 nas 

células Daudi tratadas com rIFN-D2.  

Para amplificação do gene STAT 1 a partir das células Hep 2/c foram 

realizados testes com 25 a 40 ciclos de amplificação pela PCR. Na figura 

29B, observam-se que a expressão gênica do STAT 1 foi detectada de 

forma discreta com 25 ciclos de amplificação, portanto foram aumentados de 

acordo com o número de ciclos de amplificação (27, 30, 35 e 40 ciclos de 

amplificação). Com base nesses resultados, utilizou-se inicialmente 25 ciclos 

de amplificação para estudo da expressão gênica do STAT 1 utilizando as 

células Hep 2/c tratadas com rIFN-D2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)LJXUD� ���� )RWRJUDILD� GR� JHO� GH� DJDURVH� D� ������ GRV�SURGXWRV� GD�57�3&5�GR� JHQH�67$7���REWLGRV�D�SDUWLU�GH����������������H����FLFORV�GH�DPSOLILFDomR��FXMR�F'1$� IRL�
REWLGR�SHOD�57�GH�����PJ�GH�51$�GDV�FpOXODV�'DXGL�H�+HS���F�VHP�U,)1�D�. Coluna M, 
Marcador de pares de base de DNA (100 bp). Colunas 25, 27, 30, 35 e 40, produtos de PCR 
obtidos com 25, 27, 30, 35 e 40 ciclos de amplificação; Coluna C, controle de reagentes. 

 

Para amplificação do gene da 2’, 5’-OAS obtidas a partir das culturas 

de células Daudi e Hep 2/c foram realizados testes com 25 a 40 ciclos de 

amplificação (figura 30). A partir das células Daudi, os produtos da 2’, 5’-

OAS houve detecção discreta com 25 ciclos de amplificação, e aumentam 

de acordo com o número de ciclos de amplificação. Porém, a partir das 

células Hep 2/c os produtos da 2’, 5’-OAS foram detectados de maneira 

discreta somente com 30 ciclos e aumentaram de acordo com o número de 

ciclos de amplificação.  
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Na figura 31, observa-se fotografia do gel de agarose com os 

produtos de amplificação do gene GAPDH. Com apenas 20 ciclos de 

amplificação foi possível ser detectados os produtos da GAPDH e com 25 

ciclos de amplificação observa-se uma banda de alta intensidade mostrando 

abundante expressão gênica nessas células. 

 

 

 

 

 

 

 

 
)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�������GRV�SURGXWRV�GD�57�3&5�GR�JHQH��¶���¶�2$6�REWLGRV�D�SDUWLU�GH���������������� H����FLFORV�GH�DPSOLILFDomR��FXMR�F'1$� IRL�
REWLGR�SHOD�57�GH�����PJ�GH�51$�GDV�FpOXODV�'DXGL�H�+HS���F�VHP�U,)1�D�� Coluna M, 
Marcador de pares de base de DNA (100bp). Colunas 25, 27, 30, 35 e 40, produtos de PCR 
obtidos com 25, 27, 30, 35 e 40 ciclos de amplificação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

)LJXUD� ���� )RWRJUDILD� GR� JHO� GH� DJDURVH� D� ������ GRV�SURGXWRV� GD�57�3&5�GR� JHQH�*$3'+�REWLGRV�D�SDUWLU�GH������������H����FLFORV�GH�DPSOLILFDomR��FXMR�F'1$�IRL�REWLGR�
SHOD� 57�GH� ����PJ�GH�51$� GDV� FpOXODV�+HS� ��F� VHP� U,)1�D�� Coluna M, Marcador de 
pares de base de DNA (100bp). Colunas 20, 22, 25 e 27, produtos de PCR obtidos com 20, 
22, 25 e 27 ciclos de amplificação; Coluna C, controle de reagentes. 
 

4.13.2. Expressão gênica do STAT 1 utilizando as células Hep 2/c e Daudi 

pela RT-PCR duplex 

 

4.13.2.1. Expressão gênica do STAT 1 utilizando as células Hep 2/c pela RT-

PCR duplex 
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 A figura 32 mostra a fotografia do gel dos produtos da PCR-duplex 

dos genes do STAT 1 e da GAPDH. Observa-se que com 25 ciclos de 

amplificação pela PCR a intensidade do fragmento correspondente ao gene 

da GAPDH apresentou maior que a do STAT 1. Quando a expressão do 

gene do STAT 1 foi amplificada pela PCR isoladamente, mostraram-se 

melhores resultados quando efetuadas com as células Hep 2/c tratadas com 

IFN (dado não mostrado). Isto mostra que a quantidade do mRNA da 

GAPDH é muito maior que o mRNA do STAT 1 a ponto de, na PCR-duplex, 

a amplificação da GAPDH prevalecer na competição com a amplificação do 

STAT 1. Como foi observada na figura 31, a amplificação da GAPDH é 

adequada com 25 ciclos de amplificação, quase atingindo um ponto de 

saturação quando se usam as células Hep 2/c sem IFN. Porém, a 

amplificação do STAT 1 com 25 e 27 ciclos de amplificação não é adequada, 

como pode ser observado na figura 32A. Com 29 ciclos de amplificação pela 

PCR, a expressão gênica do  STAT 1 é invisível no gel de agarose, como 

pode ser observado na figura 32C, mostrando que a alta quantidade dos 

produtos amplificados do gene GAPDH com 25 ciclos de amplificação 

domina reação de amplificação competitiva na PCR-duplex para números 

ciclos de amplificação maiores. 

�
�
�
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��������)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GD�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV�
67$7���H�*$3'+�QDV�FpOXODV�+HS���F. O cDNA foi obtido pela RT, utilizando 0,4 Pg de 
RNA total a partire das células Hep 2/c tratadas com 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 
1000 U de rIFN-D2 por 4 h. O número de ciclos de amplificação está indicado acima de cada 
foto. Colunas 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000, produtos de PCR-duplex dos genes 
STAT 1 (387 bp) e do GAPDH (452 bp) das células Hep 2/c tratadas com respectiva 
unidade de rIFN-D2; Coluna C, controle de reagentes. 
 

 

 A partir dos resultados acima, modificou-se as condições 

experimentais para amplificação do gene GAPDH na PCR-duplex, 

diminuindo a concentração dos iniciadores da GAPDH para que os dois 

genes de STAT 1 e GAPDH amplificassem de modo semelhante no mesmo 

número de ciclos de amplificação. 

 A figura 33 mostra a fotografia do gel dos produtos de PCR-duplex 

dos genes de STAT 1 e GAPDH. A amplificação do gene GAPDH diminuiu 

significativamente quando comparada à da figura 32B e, por outro lado, a 

amplificação do gene STAT 1 aumentou de modo que a intensidade do 

fragmento de 0 U foi semelhante ao da GAPDH de 0 U. Essa semelhança 

mostra que o uso da concentração de 100 nM dos iniciadors da GAPDH (50 

% da concentração dos iniciadors do STAT 1) foi adequado para PCR-
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duplex quando usam-se as células Hep 2/c, fazendo com que os dois genes 

fossem amplificados de forma competitiva mais adequadas para avaliação. 

Observa-se que a expressão gênica do STAT 1 aumenta significativamente 

com 20 U do IFN-D2. Por outro lado, a expressão gênica da GAPDH foi 

constante com aumento do IFN, mostrando-se adequado como controle 

interno. 
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV�67$7���H�*$3'+�FRP�LQLFLDGRUHV�GR�67$7���D�����Q0�H�LQLFLDGRUHV�GD�*$3'+�D�����
Q0�GDV�FpOXODV�+HS���F. O cDNA foi obtido pela RT, utilizando 0,4 Pg de RNA total a partir 
das células Hep 2/c tratadas com 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000 U de rIFN-D2 
por 4 h. Colunas 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000, produtos de PCR-duplex dos 
genes STAT 1 (387 bp) e do GAPDH (452 bp) das células Hep 2/c tratadas com respectiva 
unidade de rIFN-D2; Coluna C, controle de reagentes. 
 

4.13.2.2. Expressão gênica do STAT 1 utilizando as células Daudi pela RT-

PCR duplex 

 A figura 34 mostra a fotografia do gel dos produtos da PCR-duplex 

dos genes de STAT 1 e GAPDH com as células Daudi usando-se 

concentrações diferentes de iniciadores entre STAT 1 (200 nM) e GAPDH 

(100 nM). Observa-se que com 28 e 29 ciclos de amplificação pela PCR, a 

expressão gênica do STAT 1 aumentou significativamente com aumento do 

IFN (de 1 U a 10 U) e permanece constante até 1000 U. Por outro lado, a 

expressão do mRNA da GAPDH foi constante com aumento do IFN. Porém, 

como pode ser observado pela intensidade dos fragmentos amplificados 

correspondentes às células sem IFN (0 U), a expressão do gene GAPDH foi 

maior do que a do STAT 1, mesmo com iniciadores a 100 nM. Quando foram 

usadas 50 nM de iniciadores para GAPDH (Figura 35) na PCR-duplex, a 

amplificação do gene da GAPDH diminuiu significativamente quando 

comparada à da figura 34B. Esses resultados mostram que o uso de 100 nM 

dos iniciadores para GAPDH (50 % da concentração dos iniciadores para 
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STAT 1) e 28 ciclos de amplificação foram condições adequadas para PCR-

duplex quando se utilizou as células Daudi.  

 

 

 

 

 

 

 

��������)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV�67$7���H�*$3'+�FRP�LQLFLDGRUHV�GR�67$7���D�����Q0�H�LQLFLDGRUHV�GD�*$3'+�D�����
Q0�GDV�FpOXODV�'DXGL. O cDNA foi obtido pela RT, utilizando 0,4 Pg de RNA total a partir 
das células Daudi tratadas com 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000 U de rIFN-D2 por 
4 h. O número de ciclos de amplificação está indicado acima de foto. Colunas 0, 0,1 1, 10, 
20, 40, 100, 200, 400 e 1000, produtos de PCR-duplex dos genes STAT 1 (387 bp) e do 
GAPDH (452 bp) das células Daudi tratadas com respectiva unidade de rIFN-D2; Coluna C, 
controle de reagentes. 
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV�67$7���H�*$3'+�FRP�LQLFLDGRUHV�GR�67$7���D�����Q0�H�LQLFLDGRUHV�GD�*$3'+�D����
Q0�GDV�FpOXODV�'DXGL. O cDNA foi obtido pela RT, utilizando 0,4 Pg de RNA total a partir 
das células Daudi tratadas com 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000 U de rIFN-D2 por 
4 h. Lnhas 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000, produtos de PCR-duplex dos genes 
STAT 1 (387 bp) e do GAPDH (452 bp) das células Daudi tratadas com respectiva unidade 
de rIFN-D2; Coluna C, controle de reagentes. 
 

4.13.3. Expressão gênica da 2’, 5’-OAS utilizando as células Hep 2/c e Daudi 

pela RT-PCR duplex 
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4.13.3.1. Expressão gênica da 2’, 5’-OAS utilizando as células Hep 2/c pela 

RT-PCR duplex 

 

 Na figura 36A, observa-se que o fragmento da GAPDH apresentou 

maior intensidade quando foi utilizada a mesma concentração dos 

iniciadores (200 nM) tanto para a 2’, 5’-OAS quanto para a GAPDH.  

Portanto, foi realizada a PCR-duplex, diminuindo-se a concentração 

dos iniciadores da GAPDH para 100 nM. Como pode ser observado na 

figura 36B, a amplificação do mRNA do gene 2’, 5’-OAS melhorou de forma 

significativa e a do gene GAPDH se adequou às condições do ensaio 

quando foi comparada com a da figura 36A. Com o uso de iniciadores da 

GAPDH a 50 nM, a amplificação do mRNA do gene GAPDH não foi 

adequada em relação à da 2’, 5’-OAS (Figura 36C). Verificou-se que o uso 

da concentração de 100 nM dos iniciadores da GAPDH foi adequado para 

amplificação conjunta (PCR-duplex) da 2’, 5’-OAS e da GAPDH.  

Porém, observa-se que com o uso da concentração de 100 nM dos 

iniciadores para GAPDH, ocorre um fragmento inespecífica de tamanho 

aproximadamente 720 a 740 bp (Figura 36B).  
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�
�)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV��¶���¶�2$6�H�*$3'+�FRP����FLFORV�GH�DPSOLILFDomR�H�D�WHPSHUDWXUD�GH�KLEULGDomR���� �
&�GDV�FpOXODV�+HS���F� O cDNA foi obtido pela RT, utilizando 0,4 Pg de RNA total a partir 
das células Hep 2/c tratadas com 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000 U de rIFN-2 por 
4 h. Na PCR foram utilizados 32 ciclos de amplificação de 94 oC por 1 min. (desnaturação), ��� � & por 1 min. (hibridação) e de 72 oC por 1 min.�A�concentração utilizada dos iniciadores 
da GAPDH foi 200 nM (A), 100 nM (B) e 50 nM (C). Colunas 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 
400 e 1000, produtos de PCR-duplex dos genes 2’, 5’-OAS (205 bp) e do GAPDH (452 bp) 
das células Hep 2/c tratadas com respectiva unidade de rIFN-D2; Coluna C, controle de 
reagentes. 
 

Então, para evitar essas bandas inespecíficas na PCR-duplex, foi 

aumentada a temperatura de hibridação de 53 o C para 55 o C, a fim de se 

aumentar a especificidade de hibridação dos iniciadores. A figura 37 mostra 

a fotografia do gel dos produtos da amplificação conjunta da 2’, 5’-OAS e da 

GAPDH pela PCR, utilizando-se temperatura de hibridação de 55 o C. Como 

pode ser observado, com aumento da temperatura, desaparece a banda 

inespecífica de tamanho 720 a 740 bp. Observou-se que o uso de 32 ciclos 

de amplificação, iniciadores da GAPDH a 100 nM, iniciadores da 2’, 5’-OAS 

a 200 nM e temperatura de hibridação de 55 o C foram condições ideais para 

avaliar a expressão do mRNA da 2’, 5’-OAS nas células Hep 2/c. 
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV��¶���¶�2$6�H�*$3'+�FRP����FLFORV�GH�DPSOLILFDomR�H�D�WHPSHUDWXUD�GH�KLEULGDomR���� � �
&�QDV�FpOXODV�+HS���F. O cDNA foi obtido pela RT, utilizando 0,4 Pg de RNA total a partir 
das células Hep 2/c tratadas com 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000 U de rIFN-2 por 
4 h. Na PCR foram utilizados 32 ciclos de amplificação de 94 oC por 1 min. (desnaturação), 
55 oC por 1 min. (hibridação) e de 72 oC por 1 min. A concentração utilizada dos iniciadores 
da GAPDH foi 100 nM. Colunas 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000, produtos de 
PCR-duplex dos genes 2’, 5’-OAS (205 bp) e do GAPDH (452 bp) das células Hep 2/c 
tratadas com respectiva unidade de rIFN-D2; Coluna C, controle de reagentes. 
 

 Na figura 37 observa-se que a expressão do mRNA da 2’, 5’-OAS 

aumenta proporcionalmente com aumento do IFN. O resultado foi 

semelhante ao resultado obtido com a RT-PCR do gene 2’, 5’-OAS quando 

esse gene foi amplificado de forma isolada (dados não mostrados). 

 

4.13.3.2. Expressão gênica da 2’, 5’-OAS, utilizando as células Daudi por 

RT-PCR duplex 

 A figura 38 mostra a fotografia do gel dos produtos obtidos através 

da RT-PCR duplex dos genes de 2’, 5’-OAS e GAPDH. Observa-se que com 

o aumento de número de ciclos de amplificação, a intensidde do fragmento 

da GAPDH aumenta em todas as concentrações de IFN. Porém, a 

expressão gênica da 2’, 5’-OAS não mostrou aumento significativo com 

concentrações de IFN em 10 a 1.000 U, mesmo com o aumento de número 

de ciclos de amplificação (27 e 28 ciclos de amplificação), indicando um 

ponto de saturação na PCR, os quais não devem ser utilizados nos estudos 

de expressão gênica. Com 25 ciclos de amplificação, observou-se que a 

diferença da expressão gênica da 2’, 5’-OAS entre as concentrações 

diferentes de IFN foi discreta. Verificou-se que 26 ciclos de amplificação 

foram necessários para medida semi-quantitativa da expressão gênica da 2’, 

5’-OAS. Observou-se que a expressão do mRNA da 2’, 5’-OAS foi crescente 

com o aumento do IFN nas células Daudi. Por outro lado, a expressão 
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gênica da GAPDH foi constante em concentrações diferentes de IFN, 

mostrando adequado para controle interno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
����������������)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV��¶�� �¶�2$6� ����� Q0� GH� LQLFLDGRUHV�� H� *$3'+� ����� Q0� GH� LQLFLDGRUHV�� XWLOL]DQGR� D�WHPSHUDWXUD�GH�KLEULGDomR���� � �&�GDV�FpOXODV�'DXGL. O número de ciclos de amplificação 
está indicado acima de cada foto, Na PCR foi utilizado ��� � & como temperatura da 
hibridação. O cDNA foi obtido pela RT, utilizando 0,4 Pg de RNA total a partir das células 
Daudi tratadas com 0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000 U de rIFN-D2 por 4 h. Colunas 
0, 0,1 1, 10, 20, 40, 100, 200, 400 e 1000, produtos de PCR-duplex dos genes 2’, 5’-OAS 
(205 bp) e do GAPDH (452 bp) das células Daudi tratadas com respectiva unidade de rIFN-
D2; Coluna C, controle de reagentes. 
 

 A tabela 6 mostra condições utilizadas na otimização da RT-PCR 

dos genes 2’, 5’-OAS e STAT 1 e da expressão gênica dos dois genes nas 

células Daudi e Hep 2/c estimuladas com rIFN-D2 com base em análise 

visual dos géis de agarose. Como pode ser observado, nas células Daudi a 

expressão dos genes 2’, 5’-OAS e STAT 1 aumenta significativamente com 

estímulo de 1 a 10 U de rIFN-D2, na PCR-duplex. Por outro lado, nas células 
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Hep 2/c, a expressão da 2’, 5’-OAS aumentou significativamente com 

estímulo de 10 a 20 U de rIFN-D2 e a expressão gênica do STAT 1, com 

estímulo de 20 U.  

 

4.13.4. Medida semi-quantitativa da expressão do mRNA do STAT 1 e da 2’, 

5’-OAS 

Na figura 39, apresenta a análise gráfica da correlação entre as 

quantidades de mRNA da 2’, 5’-OAS e STAT 1 e a concentração de rIFN-D2 

nas células Daudi e Hep 2/c. Observou-se que as medidas semi-

quantitativas confirmam os resultados obtidos a partir do análise visual dos 

géis de agarose dos produtos amplificados por PCR-duplex (Tabela 6). A 

expressão dos genes 2’, 5’-OAS e STAT 1 nas células Daudi aumentam 

significativamente com estímulo de 1 a 10 U do rIFN-D2. Por outro lado, a 

expressão da 2’, 5’-OAS e STAT 1 nas células Hep 2/c aumenta 

significativamente com estímulo de 10 a 20 U do rIFN-D2. A partir de 100 U 

de rIFN-D2, a expressão dos dois genes permanece praticamente constante 

nas células Daudi e Hep 2/c.  

Quando foram comparados os níveis de expressão gênica do STAT 1 

e da 2’, 5’-OAS na presença de diferentes concentrações de IFN-D nas 

células Daudi e Hep 2/c, os comportamentos da expressão gênica do STAT 

1 e da 2’, 5’-OAS para cada tipo de célula foram proporcionais.  
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7DEHOD����&RQGLo}HV�XWLOL]DGDV�QD�RWLPL]DomR�GD�57�3&5�GRV�JHQHV��¶���¶�2$6�H�67$7���H�GD�H[SUHVVmR�JrQLFD�GR�P51$�GRV�JHQHV��¶���¶�2$6�H�67$7���QDV�FpOXODV�'DXGL�H�
+HS���F�HVWLPXODGDV�FRP�U,)1�D���
� &pOXODV�'DXGL�

���[��� � �FpOXODV��P/��
&pOXODV�+HS���F�

���[��� � �FpOXODV��P/��
Gene 2’, 5’-OAS  STAT 1 2’, 5’-OAS STAT 1 

bp de produto amplificado na PCR 205 bp 387 bp 205 bp 387 bp 

Concentração de iniciadores dos 

genes 2’,5,-OAS e STAT 1 

200 nM 200 nM 200 nM 200 nM 

Concentração de iniciadores da 

GAPDH na PCR-duplex 

100 nM 100 nM 100 nM 100 nM 

Temperaturas utilizadas na PCR-

duplex (Desnaturação /Hibridação 

/Extenção) 

94 o C / 

55 o C/ 

72 o C 

94 o C / 

55 o C/ 

72 o C 

94 o C / 

55 o C/ 

72 o C 

94 o C / 

55 o C/ 

72 o C 

No de ciclos de amplificação na 

PCR-duplex 

26 28 32 27 

Expressão gênica significativa dos 

genes 2’,5’-OAS e STAT 1 na PCR 

simples (U de rIFN-D2) 

1 a 10 U 1 a 10 U 10 a 20 U 20 U 

Expressão gênica significativa dos 

genes 2’,5’-OAS e STAT 1 na PCR-

duplex (U de rIFN-D2) 

1 a 10 U 1 a 10 U 10 a 20 U 20 U 
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)LJXUD�����&RPSDUDomR�GRV�QtYHLV�GH�H[SUHVVmR�JrQLFD�GR�67$7���H�GD��������2$6�QD�
SUHVHQoD� GH� GLIHUHQWHV� FRQFHQWUDo}HV� GH� ,)1�D� Os comportamentos da expressão 
gênica do STAT 1 e da 2 ,́ 5 -́OAS foram proporcionais para diferentes concentrações de 
IFN-D.  
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H[SUHVVmR� JrQLFD� GRV� �¶�� �¶�2$6� H� 67$7� ��� XWLOL]DQGR� FpOXODV� GD�
OLQKDJHP�'DXGL�H�+HS���F��
 

4.14.1. Avaliação da atividade bloqueadora da GST-IFNAR2cEC na 

expressão dos genes da 2’, 5’-OAS e do STAT 1 nas células Daudi 
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Quando se compara a expressão gênica da 2’, 5’-OAS pela 

intensidade dos fragmentos amplificados entre as células de controle de 

rIFN-D2 e as células tratadas com rIFN-D2 e GST-IFNAR2cEC, observa-se 

que a expressão gênica da 2’, 5’-OAS diminuiu com a adição da GST-

IFNAR2cEC a 420 nM e a 42 nM (Figura 40B) (Tabela 7). Por outro lado, 

quando a GST foi adicionada nas células em vez da GST-IFNAR2cEC, a 

expressão gênica da 2’, 5’-OAS não diminuiu em relação ao controle de 

rIFN-D2. Isso sugere que somente a GST-IFNAR2cEC foi capaz de inibir a 

expressão gênica da 2’, 5’-OAS induzida pela ação de rIFN-D2. Com o uso 

de 1 U de rIFN-D2 (Figura 40A), não foi possível observar diferenças na 

expressão gênica da 2’, 5’-OAS devido à baixa expressão observada pela 

intensidade dos fragmentos amplificados em todas as amostras. 

 A figura 41 mostra a fotografia do gel dos produtos de RT-PCR 

duplex dos genes do STAT 1 e da GAPDH, utilizando-se as células Daudi 

tratadas com IFN e GST-IFNAR 2cEC. Como pode ser observado na figura 

41 B entre o controle de rIFN-D2 (1 e 10 U) e as células tratadas com rIFN-

D2 e GST-IFNAR2cEC, a GST-IFNAR2cEC não inibiu a expressão gênica 

do STAT 1 induzida por 10 U do rIFN-D2. 

Observa-se nas tabelas 7 e 8 que as medidas semi-quantitativas 

confirmam os resultados obtidos a partir do análise visual dos géis de 

agarose dos produtos amplificados por PCR-duplex. 
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����������)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV��¶�� �¶�2$6� H� *$3'+�� XWLOL]DQGR� FpOXODV� 'DXGL. A GST-IFNAR2cEC foi usada nas 
concentrações de 420 nM, 42 nM, 4,2 nM, 0,42 nM. O rIFN-D2 foi usado em 1 U (A) e 10 U 
(B). As células Daudi foram incubadas por 4 h com concentrações diferentes de rIFN-D2 e 
GST-IFNAR2cEC. Após esse período, as células foram submetidas à extração de RNA total 
e, em seguida, à reação de transcrição reversa (RT). A expressão gênica da 2’, 5’-OAS nas 
células Daudi foi avaliada pela PCR duplex. O gene da GAPDH foi usado como gene 
constitutivo. Coluna cC, controle de célula (células sem IFN e sem GST-IFNAR2cEC); 
Coluna cI, controle do IFN (células com IFN); Coluna cR, controle do receptor (células com 
GST-IFNAR2cEC); Colunas 420, 42, 4,2 e 0,42, células com IFN e com GST-IFNAR2cEC a 
420 nM, 42 nM, 4,2 nM e 0,42 nM respectivamente; cG, controle da GST (células com GST); 
G, célula com IFN e GST a 6.990 nM. 
 7DEHOD� �� Valores relativos de expressão gênica da 2’,5’-OAS obtidas pela relação 2’,5’-
OAS/GAPDH. A medida da expressão gênica da 2’,5’-OAS foi obtida em valores relativos 
entre a densidade óptica do produto de amplificação da 2’,5’-OAS e a densidade óptica do 
produto de amplificação da GAPDH utilizando a fotografia do gel de agarose da figura 40. 

 cC cI cR 420 42 4,2 0,42 cG G 
�$����8� 1,032 1,168 1,044 1,058 1,112 1,105 1,205 0,977 1,043 �%�����8� 0,682 1,323 0,695 ������ ������ 1,419 - - 1,532 
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)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV�67$7� �� H� *$3'+�� XWLOL]DQGR� FpOXODV� 'DXGL. A GST-IFNAR2cEC foi usada nas 
concentrações de 420 nM, 42 nM, 4,2 nM, 0,42 nM. O rIFN-D2 foi usado em 1 U (A) e 10 U 
(B). As células Daudi foram incubadas por 4 h com concentrações diferentes de rIFN-D2 e 
GST-IFNAR2cEC. Após esse período, as células foram submetidas à extração de RNA total 
e, em seguida, à reação de transcrição reversa (RT). A expressão gênica do STAT 1 nas 
células Daudi foi avaliada pela PCR duplex. O gene da GAPDH foi usado como gene 
constitutivo. Coluna cC, controle de célula (células sem IFN e sem GST-IFNAR2cEC); 
Coluna cI, controle do IFN (células com IFN); Coluna cR, controle do receptor (células com 
GST-IFNAR2cEC); Colunas 420, 42, 4,2 e 0,42, células com IFN e com GST-IFNAR2cEC a 
420 nM, 42 nM, 4,2 nM e 0,42 nM respectivamente; cG, controle da GST (células com GST); 
G, célula com IFN e GST a 6.990 nM. 
 

7DEHOD� �� Valores relativos de expressão gênica do STAT 1 obtidas pela relação STAT 
1/GAPDH. A medida da expressão gênica do STAT 1 foi obtida em valores relativos entre a 
densidade óptica do produto de amplificação do STAT 1 e a densidade óptica do produto de 
amplificação da GAPDH utilizando a fotografia do gel de agarose da figura 41. 
 
 cC cI cR 420 42 4,2 0,42 cG G 
�$����8� 0,909 1,081 0,890 1,039 1,008 0,950 1,073 0,904 0,951 �%�����8� 0,632 0,979 0,705 0,909 1,030 0,956 - - 1,335 

 

 

4.14.2. Avaliação da atividade bloqueadora da GST-IFNAR2cEC na 

expressão gênica da 2’, 5’-OAS e do STAT 1 nas células Hep 2/c 

 

 Na figura 42B observa-se que a expressão gênica da 2’, 5’-OAS 

entre as células de controle de rIFN-D2 e as células tratadas com rIFN-D2 e 

GST-IFNAR2cEC foi inibida com a adição da GST-IFNAR2cEC a 420 nM e a 

42 nM (Tabela 9). Quando foi usado rIFN-D2 a 20 U, observou-se a inibição 

��������������������%�����8�
ó�ôõó�ö÷ó<øúù!û ü ù!û ù!þ û �
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*$3'+������ES��
67$7��������ES��
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da expressão gênica da 2’, 5’-OAS pela GST-IFNAR2cEC foi mais nítida do 

que quando foi usado o rIFN-D2 a 10 U. Porém, essa inibição ocorreu 

também quando a GST foi adicionada às células em vez da GST-

IFNAR2cEC. Interessantemente, a GST não inibiu a expressão gênica da 2’, 

5’-OAS das células Daudi, e sim somente nas células Hep 2/c. 

 Como pode ser observado na figura 43 comparando-se a 

intensidade dos fragmentos amplificados entre controle de rIFN-D2 (10 e 20 

U) e as células tratadas com o rIFN-D2 e GST-IFNAR2cEC, a GST-

IFNAR2cEC não inibiu a expressão gênica do STAT 1. 

Observa-se nas tabelas 9 e 10 que as medidas semi-quantitativas 

confirmam os resultados obtidos a partir do análise visual dos géis de 

agarose dos produtos amplificados por PCR-duplex. 
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�)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV��¶�� �¶�2$6� H� *$3'+�� XWLOL]DQGR� FpOXODV� +HS� ��F. A GST-IFNAR2cEC foi usada nas 
concentrações de 420 nM, 42 nM, 4,2 nM, 0,42 nM. O rIFN-D2 foi usado em 10 U (A) e 20 U 
(B). As células Hep 2/c foram incubadas por 4 h com concentrações diferentes de rIFN-D2 e 
GST-IFNAR2cEC. Após esse período, as células foram submetidas à extração de RNA total 
e, em seguida, à reação  de transcrição reversa (RT). A expressão gênica da 2’, 5’-OAS nas 
células Hep 2/c foi avaliada pela PCR duplex. O gene da GAPDH foi usado como gene 
constitutivo. Coluna cC, controle de célula (células sem IFN e sem GST-IFNAR2cEC); 
Coluna cI, controle do IFN (células com IFN); Coluna cR, controle do receptor (células com 
GST-IFNAR2cEC); Colunas 420, 42, 4,2 e 0,42, células com IFN e com GST-IFNAR2cEC a 
420 nM, 42 nM, 4,2 nM e 0,42 nM respectivamente; cG, controle da GST (células com 
GST); G, célula com IFN e GST a 6990 nM. 
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7DEHOD� �� Valores relativos de expressão gênica da 2’, 5’-OAS obtidas pela relação 2’,5’-
OAS /GAPDH. A medida da expressão do mRNA d2’, 5’-OAS foi obtida em valores relativos 
entre a densidade óptica do produto de amplificação da 2’, 5’-OAS e a densidade óptica do 
produto de amplificação da GAPDH utilizando a fotografia do gel de agarose da figura 42. 
 cC cI cR 420 42 4,2 0,42 cG G 
�$�����8� 0,59 0,975 0,593 ������ ������ 0,964 - - 0,592 �%�����8� 0,5 0,946 0,561 ������ ����� 0,926 0,884 0,571 ������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�)LJXUD�����)RWRJUDILD�GR�JHO�GH�DJDURVH�D�����GRV�SURGXWRV�GH�3&5�GXSOH[�GRV�JHQHV�67$7� �� H� *$3'+�� XWLOL]DQGR� FpOXODV� +HS� ��F. A GST-IFNAR2cEC foi usada nas 
concentrações de 420 nM, 42 nM, 4,2 nM, 0,42 nM. O rIFN-D2 foi usado em 10 U (A) e 20 U 
(B). As células Hep 2/c foram incubadas por 4 h com concentrações diferentes de rIFN-D2 e 
GST-IFNAR2cEC. Após esse período, as células foram submetidas à extração de RNA total 
e, em seguida, à reação de transcrição reversa (RT). A expressão gênica do STAT 1 nas 
células Hep 2/c foi avaliada pela PCR duplex. O gene da GAPDH foi usado como gene 
constitutivo. Coluna cC, controle de célula (células sem IFN e sem GST-IFNAR2cEC); 
Coluna cI, controle do IFN (células com IFN); Coluna cR, controle do receptor (células com 
GST-IFNAR2cEC); Colunas 420, 42, 4,2 e 0,42, células com IFN e com GST-IFNAR2cEC a 
420 nM, 42 nM, 4,2 nM e 0,42 nM respectivamente; cG, controle da GST (células com 
GST); G, célula com IFN e GST a 6990 nM. 
 

7DEHOD� ��� Valores relativos de expressão gênica do STAT 1 obtidas pela relação STAT 
1/GAPDH. A medida da expressão do mRNA do STAT 1 foi obtida em valores relativos 
entre a densidade óptica do produto de amplificação do STAT 1 e a densidade óptica do 
produto de amplificação da GAPDH utilizando a fotografia do gel de agarose da figura 43. 
 cC cI cR 420 42 4,2 0,42 cG G 
�$�����8� 0,679 0,933 0,624 0,866 0,794 0,872 - - 1,218 �%�����8� 1,310 1,362 1,273 1,384 1,4 1,339 1,305 1,287 1,417 
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 Devido à produção anormal do IFN-D em certas doenças 

autoimunes e do aparecimento dessas doenças nos pacientes tratados com 

IFN-D, tem-se sugerido que o IFN-D faz um papel proeminente na iniciação e 

manuntenção do desenvolvimento das doenças autoimunes. Considerando 

esse aspecto, o presente trabalho procurou obter um inibidor da ação do 

IFN-D, através da produção da proteína recombinante do domínio 

extracelular da subunidade 2c do IFNAR. Esse inbidor pode ser útil para 

investigação da patogênese dessas doenças e para esclarecer o mecanismo 

da ação do IFN-D ainda pouco conhecido. 

����� 6XEFORQDJHP� GR� IUDJPHQWR� GH� '1$� GR� GRPtQLR� H[WUDFHOXODU� GD�
,)1$5��F�QRV�YHWRUHV�GH�H[SUHVVmR�S56(7�$�H�S*(;��7���
 

O fragmento de DNA que codifica para o domínio extracelular da 

IFNAR 2c (747 bp) foi produzido pela PCR. Esse fragmento foi inserido com 

sucesso nos vetores de expressão pRSET A e pGEX 4T-2. Como foi 

observado na tabela 4, dentre as colônias transformadas, só algumas 

tiveram plasmídeos com inserto, mesmo que a subclonagem tenha sido 

sítio-dirigido. 

A eficiência da subclonagem foi melhor com o vetor pRSET A do que 

com o vetor pGEX 4T-2. O pRSET A tem 2,9 kb, o pGEX 4T-2, 4,9 kb e o 

inserto, 747 bp. Os resultados indicam que a relação entre o número de 

pares de base do vetor e do inserto foi importante na eficiência da clonagem. 

Quanto maior foi o vetor em relação a um dado inserto, menor foi a eficiência 

da clonagem. Por outro lado, quanto maior o inserto em relação a um dado 

vetor, maior a eficiênica da clonagem. 
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�����3URGXomR�GDV�SURWHtQDV�UHFRPELQDQWHV�*67�,)1$5�F(&�
 

Não houve a expressão protéica da IFNAR2cEC nas cepas (�� FROL 
BL21(DE3) e (�� FROL BL21(DE3)pLysS transformadas com o pRSET-

IFNAR2cEC em todas as colônias que continham os plasmídeos 

recombinantes (Figuras 14 e 15). Para examinar as causas possíveis dessa 

falha de expressão, foi examinado se o gene de IFNAR2cEC possui códons 

raros (ex. códons para arginina AGA/ AGG que ocorrem infreqüentemente 

em (�� FROL). A (�� FROL usa somente três ou quatro códons para cada 1000 

códons (NAKAMURA, 2000) e esses códons têm sido fatores limitantes na 

expressão bacteriana de vários genes de mamíferos. Foram identificados 3 

códons AGA no gene de IFNAR2cEC, porém eles estão localizados 

distantes entre si. Mas esses códons distantes entre si normalmente não 

produzem essas limitações. Portanto, pode ter acontecido algum problema 

na transcrição ou tradução da proteína (GOLDBERG & GOFF, 1986).  

 As cinco colônias (No 2, 4, 6, 10 e 13) de (�� FROL DH5D 

transformadas com plasmídeo recombinante pGEX-IFNAR2cEC (Tabela 4) 

foram submetidas à expressão protéica por adição de IPTG. Houve 

abundante expressão protéica da IFNAR2cEC em 4 colônias (No 2, 4, 6 e 13) 

em forma de fusão C- terminal com GST (Figura 16). O sucesso da 

expressão provavelmente se deve ao fato de que a proteína recombinante 

IFNAR2cEC se mantém estável em forma de fusão com GST sem sofrer 

algum dano ou degradação. Então, a partir das etapas de extração e 

purificação da proteína recombinante, foi utilizada somente a colônia No 2. 

Por outro lado, a colônia No 10, não apresentou a expressão protéica (dado 

não mostrado). Quando foi analisada a seqüência do inserto nas colônias No 

2 e 10 para verificação da identidade do inserto com a seqüência do DNA da 

IFNAR2cEC, as duas colônias mostraram a mesma seqüência e 

apresentaram troca de nucleotídeo (GoA na posição 451) em relação à 

seqüência original (Domanski HW�DO., 1995), o que provocou a substituição do 

aminoácido Valina (V151) para o aminoácido Metionina (M151). Porém, os 

estudos realizados sobre os sítios de ligação da IFNAR 2 até esse momento, 
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não atribuem nenhuma importância à esse aminoácido (PIEHLER & 

SCHREIBER, 1999, ROISMAM HW�DO., 2001, CHILL HW�DO., 2002).  

 A proteína recombinante IFNAR2cEC em forma de fusão com 

GST, denominada de GST-IFNAR2cEC, foi produzida inicialmente de forma 

insolúvel em corpos de inclusão. A formação de corpos de inclusão em (��
FROL continua sendo uma barreira significante para a purificação da proteína 

recombinante, ainda que ela ofereça alta quantidade de proteína expressa e 

de fácil isolamento pela sua insolubilidade. Corpos de inclusão contendo 

proteínas recombinantes produzidas em (�� FROL consistem na maioria em 

grandes agregados de forma insolúvel causados pela interação hidrofóbica 

ou covalente entre monômeros expressos (WETZEL HW�DO., 1990). A proteína 

expressa na forma de corpos de inclusão necessita de solubilização com um 

agente desnaturante, como por exemplo, uréia 8 M ou guanidina-HCl 6 M, 

seguida de renaturação (UHIROGLQJ) por diálise gradativa, utilizando um 

tampão contendo o desnaturante em concentração decrescente. Estes 

processos são muito laboriosos, e após todo esse processo, o rendimento 

final da proteína recombinante é reduzido significativamente. Também, a 

renaturação pela diálise não recupera totalmente a conformação natural da 

proteína recombinante, e muitas vezes ela perde sua atividade biológica 

(RUDOLPH & LILIE, 1996).  

 Para minimizar a formação de corpos de inclusão foram testadas 

várias condições como foi mostrado na tabela 5. A proteína recombinante 

GST-IFNAR2cEC de forma solúvel foi obtida quando a proteína 

recombinante foi expressa a 25 oC e foi lisada por )UHQFK� 3UHVV. A 

quantidade da proteína expressa a 25 oC diminuiu significativamente quando 

comparado com a 37 oC. Em muitos casos, a produção alta em si, ou seja, a 

concentração alta da proteína recombinante é suficiente para induzir a 

formação de agregados biologicamente inativos (GRIBSKOV & BURGESS, 

1983). O rendimento da proteína nativa (natural) depende da velocidade de 

IROGLQJ, da velocidade de agregação e da velocidade de síntese da proteína. 

Nosso resultado confirmou que a expressão protéica a baixa temperatura 

(25 oC) favoreceu a formação de proteína solúvel reduzindo a velocidade da 

expressão proteíca, o que, por sua vez, favoreceu o IROGLQJ natural, 

minimizando a formação de corpos de inclusão. A obtenção da proteína 
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solúvel pela lise por )UHQFK� 3UHVV foi inesperada. Inicialmente, utilizou-se 

sonicação para lise celular e observou-se que, após a lise celular, uma boa 

quantidade de proteínas bacterianas ficou no sedimento embora elas sejam 

reconhecidamente solúveis. Isso nos levou a supor que a sonicação foi 

ineficiente para isolamento da proteína solúvel causando alguma 

denaturação devido ao aquecimento da proteína. Quando foi avaliada a lise 

por )UHQFK�3UHVV, que lisa as células bacterianas por pressão elevada sem 

aquecimento, observou-se que essa foi melhor para isolamento da proteína 

solúvel.  

A chaperonina Gro EL/ES não foi eficiente para impedir agregação da 

GST-IFNAR2cEC. Para ter efeito, alguma chaperonina adicional pode ser 

necessária, pois tem sido relatado que vários membros da família das 

chaperoninas cooperam entre si para realização de IROGLQJ� (BUCHNER, 

1996, LANGER HW� DO., 1992). Recentemente, tem-se demonstrado que um 

IROGLQJ errado e irreversível ocorre quando a proteína é encapsulada na Gro 

EL/ES por período extendido, por exemplo quando o ciclo de 

encapsulamento e liberação da proteína é desacelerado (GRALLERT HW�DO., 
2000). A causa da ineficiência da Gro EL/ES no IROGLQJ da GST-IFNAR2cEC 

no presente estudo é uma questão interessante para futuras investigações. 

A obtenção da proteína recombinante de forma solúvel, contendo uma 

boa quantidade e pureza (1,5 – 2 mg por litro de cultura celular) possibilitou 

o rendimento suficiente para os ensaios biológicos. �
 Para obtenção da proteína recombinante IFNAR2cEC sem a 

proteína de fusão, foram encontradas várias dificuldades. Primeiro, a 

trombina clivou a GST-IFNAR2cEc de forma inespecífica, resultando em 

várias bandas (Figuras 22 e 23). Segundo, a IFNAR2cEC clivada por 

trombina permaneceu ligada na resina, não sendo eluída pela glutationa 

reduzida (Figuras 22B e 23B). Portanto, infelizmente, não foi possível utilizar 

a proteína recombinante IFNAR2cEC para os ensaios biológicos. 

 Nguyen e cols. (1996) expressaram o domínio extracelular do 

IFNAR1 em (��FROL em forma de proteína de fusão com GST, mostrando que 

essa proteína inibe a atividade antiviral e antiproliferativa do IFN-D. 

Recentemente, Han e cols (2001) produziram o domínio extracelular do 

IFNAR 2 ovino em forma de proteína de fusão com GST (GST-R2E), 
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mostrando que a GST-R2E foi capaz de ligar ao IFN-W4. Alem disso, têm 

sido relatados vários trabalhos que mostraram alta atividade biológica da 

proteína de fusão (RAHMAN HW�DO., 1992, HARDY, HW�DO�, 2001). Por esses 

motivos, decidiu-se pela realização de testes biológicos com a proteína de 

fusão GST-IFNAR2cEC. 

����� $YDOLDomR� GD� DWLYLGDGH� EORTXHDGRUD� GD� *67�,)1$5�F(&� VREUH� D�
DWLYLGDGH�DQWLSUROLIHUDWLYD�GR�U,)1�D��
 

 A proteína recombinante GST-IFNAR2cEC não bloqueou a 

atividade antiproliferativa de 1 U (24,5 pM) e 2 U (49 pM) de rIFN-D2 nas 

células da linhagem Daudi, embora tenha sido usada uma quantidade de 

GST-IFNAR2cEC 20.000 vezes maior que a de IFN. Com a colaboração da 

Dra Hana Schmeisser (Division of Therapeutic Proteins, CBER, FDA, USA), 

verificou-se que a GST-IFNAR2cEC é capaz de ligar-se ao IFN-D pelo teste 

ELISA. A causa verdadeira da inatividade da GST-IFNAR2cEc no bloqueio 

da atividade antiproliferativa do IFN-D, mesmo com sua capacidade de 

ligação ao IFN-D, continua desconhecida até o presente momento. Porém, 4 

explicações possíveis podem ser sugeridas. Primeiro, a atividade 

antiproliferativa do IFN-D pode não estar relacionada com a expressão do 

IFNAR 2c na superfície da célula. Yano e cols. (1999) utilizaram 11 

linhagens de células humanas de câncer de fígado e mostraram que o IFN-D 

pode inibir o crescimento celular induzindo a inibição do ciclo celular 

com/sem apoptose, independentemente da quantidade da proteína IFNAR 2 

expressa na superfície das células. Sun e cols (1998) observaram que não 

houve diferença de expressão do mRNA do IFNAR 1 entre as células antes 

ou depois de 48 h de incubação com IFN-D. Tem se relatado também, que o 

efeito antiproliferativo do IFN-D é intermediado por componentes da 

sinalização do receptor de célula T (TCR) e a ativação da sinalização JAK-

STAT é insuficiente para indução da atividade antiproliferativa do IFN-D 

(PETRICOIN HW�DO�, 1997). Isto parece indicar que o IFN-D pode ter atividade 

antiproliferativa mesmo sem se ligar à IFNAR, ou seja, pode ter outro 

mecanismo de ação na inibição do crescimento celular. Portanto, mesmo 
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que o IFN-D esteja ligado à proteína recombinante GST-IFNAR2c, é possível 

que ele seja capaz de inibir o crescimento celular. Seria interessante 

investigar o mecanismo da ação antiproliferativa do IFN-D nas células Daudi, 

pois isso pode ser útil para tratamento de câncer, incluindo leucemia pilosa e 

leucemia mielóide crônica. Segundo, é bem possível que tenha ocorrido a 

reação reversível entre [IFN-D][GST-IFNAR2cEC] e [IFN-D][IFNAR na 

superfície das células Daudi] durante a incubação de 3 dias, favorecendo 

ligações do IFN-D ao IFNAR1/IFNAR2 da superfície das células já que o 

IFN-D é tridimensionalmente mais favorável à ligação, ou seja, deixando que 

o IFN-D exerça sua atividade antiproliferativa. Terceiro, a proteína 

recombinante produzida em (��FROL pode possuir uma estrutura diferente, já 

que não sofre modificação pós-traducional. Quarto, há possibilidade de que 

a estrutura protéica da GST-IFNAR2cEC tenha conformação terciária 

diferente da IFNAR 2c natural. A proteína GST pode comprometer a 

estrutura da IFNAR2cEC, tendo uma interação indesejada com parte da 

IFNAR2cEC. Então, essa estrutura modificada pode resultar numa ligação 

ineficiente para o bloqueio da ação do IFN-D. 
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 Ao avaliar a atividade bloqueadora da atividade antiviral do IFN-D, 

utilizou-se células da linhagem Hep 2/c (carcinoma epidermóide) e vírus 

EMC. Essa combinação mostrou-se bastante sensível à atividade antiviral do 

rIFN-D2, mostrando 75, 87,5, 90,9, 97,2 % de inibição do ECP nas 

concentrações 1, 2, 4 e 8 U de IFN. Porém, a proteína recombinante GST-

IFNAR2cEC não bloqueou a atividade antiviral de 1 U (24,5 pM), 2 U, 4 U e 

8 U de rIFN-D2 nas células da linhagem Hep2/c, embora tenha sido usada 

uma quantidade de GST-IFNAR2cEC bastante elevada. Conforme 

comentado no item 5.3, é possível que o tempo de incubação elevado e 

diferenças de conformação 3D entre a estrutura da proteína recombinante e 
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a do receptor natural tenham favorecidos a ligação do IFN-D ao receptor 

natural da superfície celular. 

Piehler & Schreiber (1999) expressaram em (�� FROL o domínio 

extracelular do IFNAR2 (25 kDa). Essa proteína foi produzida em forma de 

corpos de inclusão (insolúvel), solubilizada com uréia a 8 M e renaturada por 

diluição de 20 vezes por uma noite (UHIROGLQJ). Eles mostraram que essa 

proteína, em concentrações maiores que 100 nM, inibiu completamente a 

atividade antiviral do IFN-D2 (25 U/mL) em células da linhagem WISH 

(células amnióticas humanas). Por outro lado, a proteína recombinante do 

domínio extracelular do IFNAR 2 ovino (ovR2E) produzido em (��FROL (Han HW�
DO., 2001) não inibiu a atividade antiviral do ovIFN-W4 em células da linhagem 

MDBK (células de rim bovino Madin-Darby), mesmo com sua capacidade de 

ligação ao ovIFN-W4. A .d do ovR2E com ovIFN-W4 (70 nM) é muito alta para 

esse receptor competir eficientemente com IFNAR1/IFNAR2 natural da 

superfície celular da célula MDBK, que se liga com o ovIFN-W4 com .d | 0,3 

nM. Foi observado que o ovR2E mostrou atividade antiviral na ausência do 

ovIFN-W4 e ativou o ISGF 3, resultado atribuído a uma possível 

homodimerização da ovR2E com a IFNAR 2. Foram reportados casos da 

IFNAR 2a murina (muIfnar-2a) recombinante operando como fator 

determinante da ação antiproliferativa do IFN-D em timócitos primários de 

camundongo Ifnar-2-/- (camundongo deficiente de Ifnar-2) (HARDY HW� DO., 
2001). A muIfnar-2a é uma variante do receptor do IFN tipo I produzida pelo 

processamento do mesmo gene, e que tem somente o domínio extracelular. 

Hardy e cols sugeriram que muIfnar-2 forma um hetero-dimero com a IFNAR 

1 na ausência da IFNAR-2 para atividade antiproliferativa. A atividade 

antiviral não foi avaliada nesse estudo. 

No presente estudo, a proteína GST-IFNAR2cEC foi produzida em 

forma solúvel, sem sofrer desnaturação por uréia e UHIROGLQJ como foi feito 

no trabalho de Piehler & Schreiber (1999), o que favorece sua atividade 

biológica. Mas, no presente estudo, foram utilizadas células da linhagem 

Hep 2/c e Piehler & Schreiber utilizaram células da linhagem WISH. Essa 

diferença nas células pode ser a explicação para os diferentes resultados. A 
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GST-IFNAR2cEC não mostrou atividade antiviral e nem antiproliferativa na 

ausência do IFN-D. 

Os estudos apresentados acima mostram efeitos variados do domínio 

extracelular da IFNAR 2 recombinante (IFNAR 2 solúvel) para diferentes 

tipos células. Essa variedade de resultados sugere que muitos detalhes dos 

efeitos dessa proteína precisam ser mais bem esclarecidos. Observa-se que 

testes baseados nas atividades antiproliferativa e antiviral do IFN-D não são 

adequados para esclarecimento do mecanismo de ação ou verificação 

precisa dos efeitos dessa proteína em sua relação com as atividades do IFN-

D. 
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 Iniciou-se a avaliação da expressão gênica da 2’,5’-OAS e do 

STAT1 com 2 objetivos. Primeiro, para minimizar o tempo de incubação com 

o IFN-D, esperando-se assim aumentar a atividade bloqueadora da GST-

IFNAR2cEC. Os ensaios antiproliferativo e antiviral necessitam de tempo de 

incubação com o IFN-D e a GST-IFNAR2cEC de três dias e de 1 dia 

respectivamente. Longos períodos de incubação desfavorecem a ligação 

competitiva da GST-IFNAR2cEC ao IFN-D com IFNAR1/IFNAR2 natural da 

superfície das células. A avaliação da expressão do mRNA dos genes 

estimulados pelo IFN-D necessita de apenas 4 h de incubação (PATTYN HW�
DO., 1999). Segundo, para avaliar a atividade bloqueadora da GST-

IFNAR2cEC ao nível da expressão do mRNA dos genes estimulados pelo 

IFN-D. Isto pode também esclarecer o mecanismo de ação do IFN-D e da 

proteína recombinante ao nível da expressão gênica nas células Daudi e 

Hep 2/c. 

As principais ações biológicas de IFN-D são atividade antiviral e 

atividade antitumoral por meio das proteínas efetoras tais como: a 2’, 5’-

oligoadenilato sintetase (2', 5'-OAS), as quinases Tyk2 e Jak 1, proteína Mx 

e outros. Por essa razão, vários estudos sobre mecanismo da ação e 
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estrutura-função de IFN-D baseiam-se na avaliação da ativação dessas 

proteínas efetoras. Além disso, a avaliação da expressão protéica do STAT 

1 e STAT 2 tem sido usada intensamente devido ao seu papel essencial 

para formação do ISGF 3, que é o sinalizador para genes responsáveis pela 

ação do IFN-D (IMADA & LEONARD, 2000, KOTENKO HW� DO�, 1999, 

RUSSELL-HARDE HW�DO�, 2000, SUN HW�DO�, 1998). 

A 2’,5’-OAS é a enzima crucial na resposta antiviral induzida pelo IFN-

D. Sun e cols. (1998) observaram que a expressão do mRNA da 2’,5’-OAS 

foi significantemente aumentada nas células HUT78S (linfoma de célula T 

cutânea) tratadas com IFN-D. Pattyn e cols (1999) observaram aumento da 

expressão do mRNA da 2’,5’-OAS de modo dependente da concentração do 

IFN-D nas células 2fTGH (Sarcoma humana). Portanto, a avaliação da 2’,5’-

OAS seria muito importante no presente estudo.  

Estudos realizados até o momento a respeito relações entre o STAT 1 

e o IFN concentram-se principalmente em estudos de detecção da ativação 

do STAT 1 por fosforilação, da presença do STAT 1 por análise de mRNA ou 

da formação de complexos ISGF 3. (SUN HW�DO�, 1998, DONDI HW�DO., 2001 e 

outros). Alguns trabalhos mostram também que a expressão gênica do 

STAT 1 é induzida indiretamente pela ação do IFN-D (MELÉN HW�DO., 2000, 

LEHTONEN HW�DO., 1997). Embora o STAT 1 seja uma proteína sinalizadora 

expressada constitutivamente, Lehtonen e cols (1997) observaram que IFN-

D aumenta a expressão gênica do STAT 1 juntamente com STAT 2 em 

células humanas mononucleares do sangue periférico e macrófagos. No 

presente estudo, a avaliação da expressão gênica do STAT 1 foi proposta 

para uma investigação que possibilitasse uma melhor compreensão do papel 

e da importância dessa proteína. Foi observado que o STAT 1 é expresso 

em pequena quantidade na ausência de IFN-D2 (Figuras 28 e 35) nas 

células Hep 2/c e Daudi, o que corresponde ao STAT 1 constitutivo. Pela 

análise semi-quantitativa, verificou-se que a expressão gênica do STAT 1 

nas células Hep 2/c e Daudi aumentou significativamente com o aumento da 

concentração do IFN-D2 (Figura 39). Possivelmente, o STAT 1 produzido 

pelo estímulo de IFN-D é usado para formação de complexos para ativar a 

transcrição de vários genes estimulados pelo IFN-D2. 
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A expressão gênica do STAT 1 e 2’, 5’-OAS das células Daudi 

aumenta significativamente com 1 U de IFN-D2 e das células Hep 2/c com 

10 a 20 U. Entretanto, não se pode afirmar com segurança a partir desses 

dados que as células Daudi são mais sensíveis que as células Hep 2/c ao 

estímulo do IFN-D, já que o número de células Daudi usado (1 x 106 células) 

foi duas vezes maior que o de células Hep 2/c (5 x 105 células). 

Os comportamentos proporcionais da expressão gênica entre STAT 1 

e 2’, 5’-OAS como pode se observar na figura 39 sugerem que realmente 

existe uma relação causa-efeito entre a expressão gênica do STAT 1 e 2’, 5’-

OAS. Além disso, supondo que cada célula estimulada por IFN-D produza 

mesma quantidade do STAT 1 e 2’, 5’-OAS independente da quantidade de 

IFN-D, a proporcionalidade é facilmente explicada se supormos que uma 

quantidade maior de IFN-D estimula uma maior de quantidade de células. 

 Esse estudo foi necessário para a determinação da concentração 

adequada do rIFN-D2 a ser utilizada no estudo de avaliação da atividade 

bloqueadora da GST-IFNAR2cEC ao nível da expressão gênica do STAT 1 e 

da 2’, 5’-OAS nas células Daudi e Hep 2/c. Além disso, esse estudo mostrou 

claramente que a expressão gênica do STAT 1 foi estimulada por IFN-D.  
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Baseando-se nos resultados descritos acima, foram utilizadas 1 e 10 

U de rIFN-D2 para células Daudi, e 10 e 20 U para células Hep 2/c para 

avaliação da atividade bloqueadora da GST-IFNAR2cEC na expressão 

gênica do STAT 1 e da 2, 5’-OAS. 

A expressão gênica do STAT 1 não foi inibida pela GST-IFNAR2cEC 

nas células Daudi e Hep 2/c, porém a da 2’, 5’-OAS foi. É fato bem 

estabelecido que a ligação do IFN-D ao receptor é condição necessária para 

a produção de várias proteínas efetoras, entre elas a 2’, 5’-OAS. Pattyn e 

cols (1999) mostraram que a sinalização efetuada pelo domínio intracelular 
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do IFNAR é suficiente para a expressão gênica de 2’, 5’-OAS, MxA, PKR e 

p56 nas células 2fTGH (fibrosarcoma humana). Baseando-se nesse último 

resultado, pode-se supor que, para as células Daudi e Hep 2/c, essa 

sinalização efetuada pelo receptor também é suficiente para a expressão 

gênica da 2’, 5’-OAS. Como no presente estudo, a expressão gênica da 2’, 

5’-OAS foi inibida, conclui-se que de algum modo a ligação do IFN-D ao 

IFNAR (e, conseqüentemente, a sinalização) foi prejudicada pela GST-

IFNAR2cEC nas células Daudi e Hep 2/c. Possivelmente, a GST-

IFNAR2cEC foi capaz de se ligar ao IFN-D e prejudicar a ligação deste à 

IFNAR 2. A GST, usada como controle nesses experimentos, também foi 

capaz de inibir a expressão gênica da 2’, 5’-OAS nas células Hep 2/c. Essa 

inibição ocorreu por mecanismo desconhecido, embora necessariamente 

relacionado à ligação do IFN-D ao IFNAR.  

Não foi detectada diferença significativa na expressão gênica do 

STAT 1 com a adição de GST-IFNAR2cEC ou de GST. Isso indica que a 

produção do STAT 1 e da 2’, 5’-OAS ativadas pelo IFN-D foram feitas por 

mecanismos diferentes. Não foi encontrado na literatura nenhum mecanismo 

conhecido para a produção do STAT 1 pela ação do IFN-D. Melén e cols 

(2000) sugerem que IFN-D estimula produção de suas próprias proteínas 

sinalizadoras por meio de vários mecanismos diferentes. A expressão gênica 

do STAT 1 no presente estudo pode ter sido estimulado pelo IFN-D por dois 

tipos de mecanismos: (1) A ligação do IFN-D ao receptor, ainda que 

incompleta, foi capaz efetuar uma sinalização suficiente para expressão 

gênica do STAT 1. (2) A expressão gênica do STAT 1 foi estimulada pelo 

IFN-D por meio de um mecanismo independente do IFNAR. Primeiro caso, a 

GST-IFNAR2cEC pode ter sido ligada ao IFN-D, por sua vez, ligou-se à 

IFNAR 1, o que teria sido suficiente para efetuar alguma sinalização.  

A figura 44 ilustra os possíveis mecanismos que explicariam esses 

resultados. A figura 44A mostra que a expressão gênica do STAT 1 pode 

depender de dois caminhos possíveis, enquanto que a da 2’, 5’-OAS 

depende somente da sinalização por meio do receptor. A figura 44B mostra 

a inibição que ocorreu. A expressão gênica da 2’, 5’-OAS foi inibida devido à 
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uma ligação ineficiente do IFN-D ao seu receptor, enquanto que a do STAT 1 

foi ativada por outro mecanismo diferente. 
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 A proteína recombinante GST-IFNAR2cEC no presente estudo 

não mostrou boa eficiência como inibidor da ação do IFN-D como foi 

observado pelos ensaios antiproliferativo e antiviral. Porém, o estudo do 

efeito bloqueador pela expressão gênica mostrou que a GST-IFNAR2cEC 

pode ser útil como uma ferramenta para exploração do mecanismo da ação 

do IFN-D e seu receptor. Além disso, a GST-IFNAR2cEC pode nos trazer 

entendimento da função da IFNAR 2 solúvel, pois a presença dessa IFNAR 

2 solúvel em organismos pode exercer uma função regulatória sobre a ação 

do IFN-D como antagonista ou como agonista. (HARDY et al., 2001).  
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1) A obtenção da proteína recombinante GST-IFNAR2cEC de forma 

solúvel, contendo boa quantidade e pureza (1,5 ~ 2 mg por litro de 

cultura celular) possibilitou rendimento suficiente para os ensaios 

biológicos� 
 

2) A GST-IFNAR2cEC não bloqueou as atividades antiproliferativa e 

antiviral do IFN-D2 nas células da linhagem Daudi e Hep 2/c. 

 

3) A expressão gênica do STAT 1 e 2’,5’-OAS das células Daudi 

aumenta significativamente com 1 U de IFN-D2 e das células Hep 2/c, 

com 10 a 20 U. 

 

4) As quantidades de expressão gênica do STAT 1 e da 2’, 5’-OAS 

foram proporcionais entre si para estímulos com diferentes 

concentrações de IFN-D2. 

 

5) O IFN-D2 estimula a produção do STAT 1 que é próprio sinalizador 

para sua ação. 

 

6) A expressão gênica do STAT 1 não foi inibida pela GST-IFNAR2cEC 

nas células Daudi e Hep 2/c, porém inibiu-se a da 2’, 5’-OAS. Estes 

resultados sugerem que a expressão gênica do STAT 1 é 

independente da ligação do IFN-D com a IFNAR 2c, e que a da 2’, 5’-

OAS é dependente dessa ligação.  
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