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Abstract 

Recombinant glucocerebrosidase (GBA) belongs to a class of pharmaceuticals designated as Orphan 

Drugs (OD), which are used for the treatment of rare diseases. GBA is employed as an enzyme 

replacement therapy for the treatment of Gaucher disease (GD), a lysosomal storage disorder. Due to 

the high costs of ODs, the treatment of the rare diseases i.e. GD are extremely expensive for national 

healthcare systems. In this context, perfusion process for recombinant GBA production based on 

Chinese Hamster Ovary (CHO) cells cultivation was developed and presented in the present work. The 

best cell culture condition to maximize the GBA production mild hypothermia treatment combined 

with valeric acid supplementation was investigated for two CHO cell lines (CHO.PRO- 5.65p and 

CHO.K1.36k), in batch operation. The best performance was obtained for the CHO.PRO-5.65p cell line. 

The highest 𝑞𝑃 values were obtained at 31°C without valeric acid supplementation and at 31°C with 

2mM valeric acid for CHO.K1.36K. Comparing with the controls (37°C without valeric acid), the 𝑞𝑃 was 

4.1-fold for 65p and 7.3-fold for 36k. Afterwards, a perfusion cultivation using the CHO.PRO-5.65p cells 

was performed in a stirred tank bioreactor. After the growth phase at 37°C, a temperature shift to 31°C 

was applied to increase the GBA production. The maximum product titer in perfusion was 9.5-fold 

higher compared to batch at 31°C and 22-fold higher than the control batch. In this work, the 

modification of culture conditions was successfully implemented in a biphasic perfusion yielding 

increases in GBA productivity process. 

 

Key words: Glucocerebrosidase, Chinese Hamster Ovary cells, Biphasic perfusion, mild hypothermia, 

valeric acid, process productivity 
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Resumo 

A glucocerebrosidase recombinada (GBA) pertence ao grupo de fármacos chamados de Orphan Drugs 

(OD) usados no tratamento de doenças raras. A GBA é utilizada na Terapia de Reposição de Enzimática 

(TRE) para o tratamento da Doença de Gaucher (DG), uma Doença Lisossomal de Sobrecarga (DLS). 

Devido aos altos custos dos OD's, os tratamentos das doenças raras são dispendiosos para o sistema 

nacional de saúde. Neste contexto, o processo de perfusão para a produção GBA a partir de células de 

ovário de hamster chinês (CHO) foi desenvolvido. Estudou-se duas linhagens celulares, CHO.PRO-5.65p 

e CHO.K1.36k, nas condições de hipotermia moderada combinada com a suplementação de ácido 

valérico de modo avaliar a condição e a linhagem em que a produção de GBA fosse máxima. Os 

melhores resultados foram obtidos para as células CHO.PRO-5.65p, em que se obteve o valor de 𝑞𝑃 

mais elevado a 31°C, sem suplementação de ácido valérico e a 31°C com 2mM de ácido valérico para 

36K. Comparando com os controlos (37°C sem ácido valérico), a diferença foi de 4.1x para 

CHO.PRO - 5.65p e 7.3x para CHO.K1.36k. Foi realizado um cultivo num biorreactor de tanque agitado 

em perfusão utilizando as células CHO.PRO-5.65p. Após a fase de crescimento a 37°C, fez-se um shift 

de temperatura para 31°C. A atividade máxima em perfusão foi de 9,5x mais elevada em comparação 

modo batch a 31°C e 22x mais elevada relativamente ao controlo em batch. Neste trabalho, a 

modificação das condições de cultura foi implementada com sucesso em perfusão bifásica 

aumentando o rendimento da produtividade do processo. 

 

Palavras chave: Glucocerebrosidase, células de ovário de hamster chinês, perfusão bifásica, 

hipotermia moderada, ácido valérico, produtividade do processo  
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1. Introdução 

Abbey Meyers, uma dona de casa de Connecticut, viu o ensaio clínico experimental para a doença do 

seu filho ser abandonado por não ser considerado rentável pela indústria farmacêutica. O seu 

argumento a favor dos direitos civis destes pacientes, que estavam a ser discriminados por 

constituírem uma minoria, tornou-a numa das principais responsáveis pela formação de uma 

coalização entre doentes com doenças raras e o republicano Henry Waxman que instou para a criação 

de uma a lei com incentivos para o desenvolvimento de medicamentos para doenças raras (Anand, 

2005). 

Foi então que, em 1983, o Congresso Norte Americano criou a legislação Orphan Drugs Act 

(ODA), sendo Orphan Drug (OD) definido como um produto farmacêutico para tratar doenças ou 

distúrbios raros. Esta legislação incluiu incentivos financeiros, dando exclusividade de produção e 

comercialização (7 anos para os USA e 10 para EU), redução nos custos de Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) e vantagens na metodologia de classificação como OD, por exemplo, a fase III 

dos ensaios clínicos é mais curta e o preço do OD mais elevado (EvaluatePharma, 2015). 

Estima-se que as vendas, em 2015, de OD foram de 102 mil milhões de dólares e que o custo 

médio anual por paciente, no ano de 2014, foi de US$ 112 mil, em oposição aos US$ 23 mil para 

medicamentos não considerados OD. Desde 2010 até 2014, verificou-se um aumento na média do 

custo do medicamento de ano para ano, prevendo-se que, para o ano de 2020, o mercado Mundial 

das OD atinja os 178 mil milhões de dólares, correspondendo a 20,2% da receita de vendas das 

farmacêuticas (EvaluatePharma, 2015). 

A Doença de Gaucher (DG) faz parte do grupo de Doenças Lisossomais de Sobrecarga (DLS), 

em que o seu tratamento específico inclui a Terapia de Reposição Enzimática (TRE), através da 

administração da forma recombinada da glucocerebrosidase (Imiglucerase, Alfavelaglicerase, 

Alfataliglicerase), e Inibição da Síntese de Substrato (ISS) com o Miglustate. Devido ao baixo nível de 

incidência na população mundial, que é de 1: 40.000 a 1: 60.000, estes medicamentos são 

considerados OD (pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da DG, publicado em 2014). 

Segundo os dados do Ministério da Saúde Brasileiro, em 2013, 643 pacientes receberam o 

tratamento comparticipado, na sua totalidade, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em que para cada 

paciente se terá gasto, em média, nesse ano, R$ 183 mil com o uso da Imiglucerase e R$ 216 mil com 

o uso da Alfataliglicerase. Contudo, em junho de 2013, foi iniciada a transferência da produção da 

Alfataliglicerase para o Brasil, que será finalizada em 2018, havendo assim redução nos custos com 

estes doentes (CONITEC, 2014). 
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A compra de OD no Brasil, representa cerca de 60 % dos gastos do Ministério da Saúde, entre 

os quais se incluem os medicamentos de tratamento para a DG (Souza et al., 2010). 

A proteção contra a competição, proporcionada pela Orphan Drugs Act, teve como objetivo 

tornar a produção de OD comercialmente viável. No entanto, devido à ausência de competidores, os 

lucros obtidos pela indústria farmacêutica tornaram-se exagerados. Lidando com este mercado, torna-

se claro que a relação entre custo de produção e custo de venda não é proporcional, aplicando-se a 

filosofia “o céu é o limite”. Este problema é ainda agravado pelo facto do consumidor final, o paciente, 

não ser responsável pelo pagamento do produto, mas sim os sistemas nacionais de saúde ou as 

seguradoras. Assim, como não há resistência à compra por parte das entidades pagantes, não se 

verifica diminuição dos preços e, mesmo após os anos de exclusividade de comercialização do produto, 

não existem competidores. Concluindo-se assim que, a falta de competitividade do mercado agravou 

a inflação dos preços havendo a necessidade de ultrapassar esta barreira imposta pela ODA (Beutler, 

2006b, Anand, 2005). 

Recentemente, foi observado um aumento do interesse da indústria biofarmacêutica no 

desenvolvimento de processos em contínuo para produção de diversos biofármacos, estáveis ou 

lábeis. O aumento deste interesse deve-se a razões económicas, pois a produção em contínuo envolve 

equipamentos de menores dimensões e por isso menos dispendiosos, sendo no entanto, a quantidade 

produzida a mesma quando comparada com um processo em Batch, que envolve biorreatores de 

grandes dimensões (Langer and Rader, 2014). 

O foco deste trabalho foi o desenvolvimento de um processo de cultivo inovador para a 

produção da glucocerebrosidase, para o tratamento da DG, no Brasil, onde não há produção deste 

biofármaco, o que implica a importação deste para suprimir a demanda nacional, gerando elevados 

custos governamentais. 

Todos os estudos foram realizados no Laboratório de Engenharia de Cultivo Celulares (LECC), 

coordenado pela Professora Dra. Leda Castilho, sob orientação da Dra. Juliana Coronel, no Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE), pertencente à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

1.1. Objetivos 

O objetivo geral do trabalho foi investigar as condições operacionais de produção da 

β- glucocerebrosidase recombinada, para o desenvolvimento de um processo de produção em 

modo contínuo com recirculação de células num biorreator do tipo tanque agitado utilizando um 

sedimentador inclinado lamelado como equipamento de separação celular. Visou-se um processo 
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com elevada produtividade volumétrica e produção de um produto de qualidade, com avaliação 

da sua atividade biológica. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar a cinética de crescimento, metabolismo celular e padrão de produção da 

enzima recombinada de dois clones produtores, em frascos agitados e em modo batch, 

monitorizando a concentração celular, viabilidade celular, concentração de substratos 

essenciais (como glucose), de metabólitos inibitórios (como lactato) e a formação de 

produto ativo pelo teste de atividade; 

 Investigar a influência da temperatura, em condições de hipotermia moderada, e da 

adição de um suplemento de diferentes concentrações de ácido valérico no cultivo, 

avaliando o crescimento celular e produtividade específica, em frascos agitados em 

modo batch, através do planeamento experimental (design of experiments); 

 Reprodução das condições otimizadas, obtidas no planeamento experimental no 

cultivo em biorreator em modo de perfusão, para o clone em que se obteve maior taxa 

específica de produção de enzima ativa; 

 Criação de um protocolo para o teste de atividade da enzima em condições otimizadas. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Na década de 1980, o termo biofármaco apareceu para designar a classe de produtos gerados ou 

produzidos por técnicas da Biotecnologia moderna, a partir de organismos geneticamente 

modificados. Assim, o termo biofármaco está definido como sendo uma proteína ou ácido nucleico 

baseado numa substância farmacêutica com finalidade para o uso terapêutico ou diagnóstico, sendo 

produzida e não extraída de uma fonte biológica natural. Normalmente, nesta definição também são 

incluídas as vacinas baseadas em proteínas recombinadas e as terapias baseadas em ácidos nucleicos 

(terapias génicas e oligonucleotídeos antisense), assim como as terapias celulares, onde as células são 

os produtos, fazendo parte das áreas de medicina regenerativa e engenharia de tecidos, e os produtos 

para uso no diagnóstico in vitro ou in vivo (Walsh, 2002). 

As proteínas terapêuticas inicialmente derivavam de fontes humanas, como por exemplo, a 

partir do sangue extraiam-se fatores sanguíneos, insulina a partir do pâncreas e glucocerebrosidase a 

partir da placenta. No entanto, a consistência e a pureza do produto acarretavam falta de fiabilidade, 

devido às potenciais contaminações virais (Sethuraman and Stadheim, 2006). 

Devido à evolução das técnicas da biotecnologia moderna, como a do DNA recombinante e a 

tecnologia de hibridoma, foi possível desenvolver sistemas biológicos de expressão para produção 

formas recombinadas das proteínas, derivados de proteínas naturais e de sistemas vivos, como 

partículas virais, imunotoxinas, anticorpos de proteínas de fusão, vetores virais, vetores de plasmídeos 

e pequeno RNA de interferência, que transportam informação genética para a terapia génica, 

anticorpos monoclonais para terapia ou diagnóstico (Zhu, 2012). 

2.1. Glucocerebrosidase 

A β-glucocerebrosidase (GBA, EC 3.2.1.45, N-acil-Esfingosina-β-D-glucose glicohidrolase, β-glucosidase 

ácida, GlcCerase, GCase) pertence ao grupo das glicosilases e para além de ser uma enzima lisossomal 

é também um importante constituinte biológico da membrana, sendo um intermediário chave nas vias 

complexas de biossíntese e degradação de glicoesfingolípidos, como pode ser observado na Figura 2.1, 

(Jmoudiak and Futerman, 2005). A GBA está localizada no lado luminal da membrana lisossomal e 

compartilha propriedades com as proteínas integrais de membrana. A sua gama de substratos naturais 

é uma mistura de N-acilo-esfingosina-1-O-β-D glicosídeos com diferentes frações dos grupos acilo e 

esfingosina, incluindo as glicosilesfingosinas desprovidas de ácidos gordos. No entanto, esta enzima 

catalisa a clivagem da glicosilceramida (GlcCer, glicocerebrosidase, β- D- glicosilceramida), em glucose 
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e ceramida. Este substrato é um componente das membranas das células e é amplamente abundante 

nas células sanguíneas circulantes (Deegan and Cox, 2012). 

 

Figura 2.1: Relações metabólicas da GlcCer (caixa a laranja). Enzimas da via de biossíntese estão a azul e enzimas de 
degradação associadas à doença estão em negrito (Jmoudiak and Futerman, 2005). 

Geralmente a síntese de proteínas lisossomais envolve vários passos, estando estes 

sumariados na Figura 2.2. Estas glicoproteínas são sintetizadas no Retículo Endoplasmático (RE) e, 

numa fase inicial, encontram-se desativas sendo deslocadas pela membrana do retículo, através da 

sequência sinal N-terminal, até ao lúmen do retículo, onde ocorre a N-glicosilação e perdem a 

sequência sinal. Posteriormente, são movidas para o complexo Golgi, local no qual adquirem um 

ligando para a via manose-6-fosfato (M6-P). A aquisição deste ligando permite distinguir as proteínas 

destinadas ao interior dos lisossomas e das glicoproteínas que vão ser excretadas. No entanto, a GBA, 

que está associada à membrana, não adquire o sinal para M6-P, mas sim a um resíduo que é 

reconhecido por uma chaperona PLIM-2 (Proteína Lisossomal Integral de Membrana-2) na membrana 

do lisossoma (Deegan and Cox, 2012). O mecanismo preciso da aquisição do sinal ainda não é 

conhecido. Na fase seguinte, o complexo proteína-recetor é movido até ao endossoma tardio, onde 

há dissociação do complexo devido ao baixo pH permitindo a entrada da enzima no lisossoma e a 

reciclagem do recetor para o complexo Golgi ou para a membrana plasmática. Por fim, o passo final 

de maturação ocorre no lisossoma (Vellodi, 2005). 
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Figura 2.2: Síntese das enzimas lisossomais (Vellodi, 2005). 

O gene GBA está localizado no cromossoma 1 q21, Figura 2.3, com uma sequência de 7,6kb 

constituída por 11 exões e 10 intrões. Localizado a 16kb a jusante existe o pseudogene homólogo 

(psGBA) com o mesmo número de exões e intrões, assim como a estrutura do gene funcional, no 

entanto compreende 5kb de sequência não codificada. Apesar das diferenças no comprimento, o 

psGBA mantém 96% da identidade da sequência com o gene funcional de GBA e uma distinção 

importante entre as duas sequências é a deleção de 55 pb no exão 9 do pseudogene (Hruska et al., 

2007). 

Este gene codifica para 497 aminoácidos, em que o monómero ativo tem peso molecular entre 

63,000 a 67,000 Da, enquanto que a forma matura da proteína não glicosilada tem cerca de 56,000 

Da. Esta glicoproteína contem 5 sítio de N-glicosilação em que 4 encontram-se geralmente ocupados. 

A ocupação dos três primeiros sítios de N-glicosilação, Asn19-Ala20-Thr21, são fundamentais para a 

síntese da enzima cataliticamente ativa. 

Devido à natureza hidrofóbica da enzima são necessários detergentes, lípidos negativamente 

carregados, assim como uma proteína ativadora, saposina C, para a hidrólise ótima dos substratos 

sintéticos ou naturais (Berg-Fussman et al., 1993). 
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2.2. Doença de Gaucher 

São conhecidas cerca de 200 mutações neste gene que podem dar origem à Doença de Gaucher (DG), 

sendo que muitas destas mutações resultam de eventos de recombinação entre os genes psGBA e o 

gene de GBA havendo assim uma distinção de grupos I, II e tipo III da doença (Hruska et al., 2007). 

A doença de Gaucher foi inicialmente descrita pelo dermatologista Philippe Gaucher, na sua 

tese de doutoramento em 1882, quando colocou a hipótese de que o aumento do baço que observara 

da sua paciente de 23 anos de idade seria devido a um epitelioma, consequência de infiltração de 

células grandes e incomuns no baço (Brady, 2007). A base bioquímica para a DG foi elaborada em 1965, 

pelo grupo de Roscoe Brady do Instituto Nacional de Saúde (NIH do inglês National Institute of Health), 

em Bethesda em Maryland (Jmoudiak and Futerman, 2005). 

 

Figura 2.3: Localização citogénica do gene GBA no cromossoma. Localização molecular entre a as pares de base 155,234,448 
e 155,244,862 no cromossoma 1 (NIH). 

A DG pertence a um grupo de doenças hereditárias recessivas autossomais humanas raras, 

classificadas como Doença Lisossomal de Sobrecarga (DLS). Esta desordem metabólica é causada por 

mutações nos genes que encodam para uma enzima lisossomal ou co-factor, resultando numa 

acumulação intracelular de substrato por degradar (Jmoudiak and Futerman, 2005). Neste caso, a DG 

resulta da deficiência funcional da GBA, em que a atividade enzimática varia entre os 5% a 25%, 

gerando acumulação intracelular da GlcCer nos compartimentos nas células do Sistema 

Reticuloendotelial (SER), em especial dos macrófagos (células de Gaucher) do fígado, o baço, e medula 

óssea (Guggenbuhl et al., 2008). No entanto em alguns casos a doença é devido a mutações que afetam 

a proteína ativadora saposina C necessária para atividade ótima da GBA (Horowitz and Zimran, 1994). 

É uma doença crónica e progressiva que afeta em média 1:50.000 nascimentos em todo o 

mundo, verificando-se uma distribuição étnica, que ocorre com prevalência nos Judeus Asquenazes, 

judeus provenientes da Europa Oriental e Central, com uma frequência de 1:850 (Zimran et al., 2013). 

2.2.1. Genética: Desde do fenótipo ao genótipo  

Entre os diferentes tipos de mutação que podem causar a DG, as mais comuns, encontradas em 

pacientes judeus asquenazes foram a N370S em que há substituição de uma serina por uma asparagina 
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(Grace et al., 1994), a 84GG em que ocorre a inserção de uma guanina no nucleótido 84 e mutação no 

intrão 2 do gene IVS2 (+1) que leva ao desaparecimento do local dador do splicing (Beutler et al., 1992). 

 

Figura 2.4: Distribuição das mutações em pacientes judeus asquenazes (Beutler, 2006a). 

Em pacientes não judeus, a mutação L444P é a mais comum, na qual há a substituição de uma 

prolina por uma leucina (Grace et al., 1994), estando esta e outras mutações relacionadas com eventos 

de recombinação entre o pseudogene e o gene funcional (Cormand et al., 2000). 

Atualmente, a DG é classificada em 3 formas clínicas: não-neuropática, neuropática aguda e 

neuropática crónica. 

O tipo I, classificada da forma não-neuropática, é o tipo mais frequente e em geral na 

população de judeus asquenazes, correspondendo a cerca de 99% dos casos. O seu espectro clínico é 

muito variado( apresentado na Figura 2.6), desde da ausência dos sintomas até o envolvimento de 

órgãos com consequências severas no seu funcionamento, afetando crianças e adultos de qualquer 

idade (Guggenbuhl et al., 2008). 

As manifestações clínicas abrangem o aumento do fígado (hepatomegalia), anemia, aumento 

do volume do baço (esplenomegalia), diminuição do número de plaquetas no sangue 

(trombocitopenia) e doença dos ossos. A citopenia, diminuição do número de células presentes no 

sangue ou num tecido, ocorre como resultado do hiperesplenismo, aumento de retenção de células 

no baço levando, assim, ao aumento do seu volume. A este quadro clínico também estão associados 

astenia, fatiga, problemas gástricos, distúrbios nutricionais. A acumulação das células de Gaucher na 

medula óssea leva a complicações como dores crónicas, osteopenia, lesão lítica, fraturas e 

osteonecrose. 

Verificou-se que o tipo II da doença ocorre em apenas 1% dos casos, sendo o tipo mais severo 

e raro da doença. Manifesta-se entre os 3 e os 6 meses de idade. Para além do aumento do fígado e 

do baço nos pacientes existe também o comprometimento do funcionamento dos pulmões. Estes 

IVS2 (+1)
2%

1226G
78%

84GG
12%

1448C
3%

outros
5%
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doentes também exibem manifestações neurológicas graves muito cedo, como hipertonia axial, 

trismo, estrabismo e convulsões, apresentado assim um atraso no desenvolvimento psicomotor. A 

evolução dos sintomas é rápida, levando à morte dos pacientes nos seus 2 primeiros anos de vida, 

geralmente devido à insuficiência pulmonar. Para este tipo da doença não existe qualquer tipo de 

tratamento. 

 

Figura 2.5: Distribuição das mutações em pacientes não judeus (Beutler, 2006a). 

Em relação ao tipo III, os pacientes manifestam sintomas semelhantes ao do tipo I e ao tipo II, 

embora o quadro neurológico não seja tão severo. Estes sintomas, podem manifestar-se em qualquer 

idade, com crises convulsivas, ataxia, paralisia supranuclear ocular horizontal ou demência. Os 

tratamentos disponíveis normalmente falham no tratamento dos sintomas neurológicos. Várias 

famílias com o tipo III vivem na região norte da Suécia (Guggenbuhl et al., 2008, Martins et al., 2009). 

Apesar de que a severidade da doença seja dependente dos níveis residuais de atividade da 

GBA, tem sido difícil de provar para a maioria das mutações. O genótipo e fenótipo têm uma correlação 

baixa, embora, certas mutações estejam já associadas a certos tipos da doença (Jmoudiak and 

Futerman, 2005), como por exemplo, a mutação no N370S está associada ao tipo I da doença e a 

mutação L444P ao tipo III (Grace et al., 1994). 

A DG também poderá estar associada a outras doenças como a de Parkinson ou neoplasia 

(linfomas, leucemia linfocítica crónica e mieloma múltiplo) (Martins et al., 2009). 

Recentemente, comprovou-se que mutações no gene de GBA aumentam 20x o risco de 

desenvolvimento da doença de Parkinson. Há uma relação entre a GBA com alfa sinucleína (SNCA). 

Devido à redução da atividade da GBA há um aumento da deposição de agregados SNCA nos corpos 

de Lewis, sendo esta acumulação considerada central para a patogénese da doença de Parkinson 

(Schapira, 2015). 
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Figura 2.6: A doença de Gaucher apresenta uma grande variedade de fenótipos. As manifestações permitem fazer uma 
distinção entre os tipos da doença. No entanto as curvas na área cinzenta indicam alguns fenótipos em que não se tem a 
certeza que resultam diretamente da deficiência da enzima (Hruska et al., 2007). 

2.2.2. Tratamento 

A doença de Gaucher é a DLS mais comum e, muitas vezes, o seu tratamento age como um protótipo 

para o de outras doenças lisossomais, na medida em que muitos dos tratamentos agora disponíveis 

para DLS foram primeiro testados e verificou-se uma eficácia imediata em pacientes com DG (Hruska 

et al., 2007) 

Tabela 2.1: Terapias de tratamento para a doença de Gaucher e os respetivos biofármacos usados. 

Terapias Biofármacos 

TRE 

Imiglucerase 

Alfavelaglicerase 

Alfataliglicerase 

ISS Miglustate 

 

Potenciais tratamentos para Doenças lisossomais, incluem Terapia de Substituição Enzimática 

(TRE), terapia de Inibição de Síntese de substrato (ISS) e terapia por chaperonas. Os dois primeiros têm 

sido implementados comercialmente, em que os principais biofármacos podem ser observados na 

Tabela 2.1, e o espectro de doenças que são agora tratáveis expandiu-se da Doença de Gaucher para 

incluir outras doenças. No entanto, esses tratamentos são extremamente caros, o que representa um 

problema crescente na sociedade com necessidade de uma resposta rápida (Beutler, 2006b). 

A terapia de substituição enzimática começou na década de 70, quando dois pacientes com o 

tipo I da doença receberam intravenosamente GBA isolada a partir da placenta. Durante dois dias 
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consecutivos estes foram injetados com doses semelhantes da enzima e após 24h e 72h das 

transfusões fizeram-se biopsias aos fígados verificando-se que a GBA exógena provocou uma 

diminuição na quantidade de lípido acumulada nos pacientes (Brady et al., 1974). 

Assim, desenvolveram-se técnicas de purificação para serem adaptadas em larga escala, de 

forma a obter a enzima ativa purificada e em quantidade suficiente para iniciarem os ensaios clínicos 

preliminares. Este processo de purificação consistia na extração com colato, fracionamento com 

sulfato de amónio, dialise exaustiva, extração com butanol, filtração em gel e, por fim, cromatografia 

hidrofóbica, de modo que 15 kg de tecido placentário poderia ser convenientemente processado em 

equipamento comum de laboratório (Furbish et al., 1977). 

No entanto, a enzima purificada pelo processo de larga escala desenvolvido teve efeitos 

clínicos inconsistentes, e estudos experimentais em animais mostraram que os hepatócitos 

metabolizavam a enzima e a absorção desta pelas células de Kupffer era reduzida, para além de que o 

tratamento com butanol levava à desnaturação da enzima (Furbish et al., 1978). 

Estudos revelaram que glicoproteínas com resíduos de manose ou N-acetil-glicosamina 

quando não expostos, não eram absorvidas pelos macrófagos (Achord et al., 1978). Uma nova 

perspetiva de terapia foi descoberta, voltando as investigações para análise da composição de 

carbohidratos da GBA. Após vários anos, propôs-se a remoção sequencial dos resíduos terminais de 

ácido siálico, de galactose e da N-acetil-glicosamina, pois demonstrou ser necessário para o 

reconhecimento da GBA pelos recetores de manose do sistema endocitico dos macrófagos (Friedman 

et al., 1999, Murray, 1987). 

Em 1991, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou o primeiro medicamento para o 

tratamento da doença de Gaucher do tipo I, a β-glucosidase derivada de placenta humana, Alglucerase 

(Ceredase, da Genzyme Corporation) (Martins et al., 2009). As placentas provinham do banco de 

tecidos do Pasteur Mérieux em Lion, mas em 1992, a distribuição de produtos imunológicos ou que 

fossem derivados do sangue foram suspensos por ordem do Ministro da Saúde francês, devido à 

transmissão do vírus de hepatite C e B que ocorreram na altura. Devido a este panorama, a Genzyme 

teve a necessidade de desenvolver um produto mais seguro. Em 1994 a FDA aprovou o produto 

recombinado, obtido por células geneticamente modificadas de ovários de hamster (células CHO, do 

inglês Chinese Hamster Ovary) e, em 1995 foi introduzido no mercado internacional. 

A Imiglucerase, enzima recombinada, é uma glicoproteína monomérica de 497 aminoácidos, 

que contem 4 sítios de N-glicosilação em que difere da enzima da Alglucerase no aminoácido 495, onde 

uma histidina é substituída por uma arginina. Para além disso, também necessita após o processo de 

produção a adição de exoglicosidases para expor os resíduos de manose. 

Em 2010, foi aprovada a Alfavelaglicerase (VPRIV, da Shire Pharmaceuticals Inc), produzida a 

partir de células de carcinoma humano associadas a fibroblastos. A glicosilação é adquirida durante a 
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cultura de células pelo uso do inibidor de manosidase-I, enzima que desempenha um papel no 

processo dos N-glicanos recém-formados e na degradação de glicoproteínas maduras (Deegan and 

Cox, 2012). 

Em 2012, a Alfataliglicerase (da Protalix Biotherapeutics) foi aprovada pela FDA e EMA 

(European Medicines Agency) (Rizk et al., 2015). A enzima é produzida a partir de células de cenoura 

em suspensão utilizando a tecnologia recombinante convencional, não necessitando de 

“desglicosilação” pós-produção. O tratamento com este biofármaco representa uma alternativa 

segura e menos dispendiosa, para além de que apresenta reprodutibilidade de batch-to-batch da 

estrutura dos glicanos. A sequência de aminoácidos é modificada com adição de marcadores nos 

aminoácidos 3 e 7 no terminal N e C, respetivamente, que têm como alvo o RE para que ocorra a via 

da translocação co- translacional e os vacúolos que auxiliam assim a colheita da proteína (Shaaltiel et 

al., 2007). 

Apesar destas três alternativas de terapia de substituição enzimática apresentarem um perfil 

de glicosilação da enzima diferente, exibem níveis comparáveis de atividade enzimática, estabilidade 

e capacidade de absorção pelos macrófagos, não havendo assim diferenças significantes em termos 

clínicos do tratamento da doença (Tekoah et al., 2013). 

As dosagens administradas dependem do tipo da DG, idade do paciente, órgãos afetados, 

severidade, extensão e progressão da doença. No entanto a dose ideal para um paciente define-se 

como o suficiente para manter a inversão completa ou parcial dos sintomas e sinais da doença 

(Gregory A. Grabowski citado por Martins et al. (2009)). 

Geralmente, na TRE a escolha da dosagem inicial das transfusões com Imiglucerase tem em 

conta os valores de hemoglobina, plaquetas, aumento volumetrico do baço, ou alterações hepáticas 

entre outros definidos.  

A título de exemplo, em pacientes adultos do tipo I de baixo risco a dosagem não deve ser 

abaixo de 20 U/Kg/2 semanas e deve ser até 30 U/Kg/2 semanas, sendo este valor ajustável 

dependendo das manifestações clínicas e do quadro de objetivos da TRE. Para doentes do tipo III 

recomenda-se 120 U/Kg/2 semanas, em que no caso de pacientes crónicos leves e com envolvimento 

neurológico estável podem manter esta dosagem e ajustar gradualmente reduzindo de 15% a 25% de 

6 em 6 meses, dependendo da resposta ao tratamento, até à dosagem de 60 U/Kg/2 semanas (Martins 

et al., 2009). 

Para a terapia de Inibição de Síntese de Substrato, o primeiro biofármaco foi aprovado em 

2002, um imino açucar (Miglustat, Zavesca da Actelion), o qual previne a acumulação de glicolípidos 

reduzindo os níveis de substrato no organismo. A glicosilceramida sintáse que catalisa o primeiro passo 

da biossíntese da glicosilceramida é inibida, e consequentemente, reduz a síntese de 

glicoesfingolípidos complexos, Figura 1.1 (Rizk et al., 2015). Devido aos efeitos adversos, este agente 
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oral apenas pode ser prescrito a pacientes com sintomas moderados da doença ou que não podem 

receber a terapia de substituição enzimática. No entanto, em 2014, a FDA aprovou o Eligustat 

(Cerdelga da Genzyme Corporation), outro inibidor, mas para glicosilceramida sintáse, prescrita para 

pacientes do tipo I (FDA, 2014). 

Como existem mutações que resultam no enrolamento impróprio da GBA, o tratamento com 

chaperonas é outra estratégia possível. Estas moléculas são desenhadas especificamente para 

estabelecerem ligações com a sua macromolécula alvo, e idealmente induzirem o enrolamento, e 

estabilização conformacional ou a proteção contra a degradação no RE. O n-nonil- desoxinojirimicina 

(NN-DNJ) e a isofagomina (IFG) mostraram efeitos na estabilização da enzima, assim como a 

Imiglucerase complexada com n-nonil-desoxinojirimicina (NB-DNJ) (Abian et al., 2011). 

Atualmente, não há nenhuma terapia para os tipos neuropáticos da doença, pois é necessário 

produzir GBA capaz de ser absorvida pelos neurónios e que atravesse a barreira hematoencefálica. A 

enzima RDP-IgAh-GCase, que contem glicoproteínas do vírus da raiva (RDP- Rabies derived peptide), e 

a Tat-GCase, que contem 11 aminoácidos da proteína ativadora do vírus HIV, têm os neurónios como 

alvo, logo são capazes de passar a barreira que protege o sistema nervoso central. Estas enzimas foram 

identificadas como potenciais terapias à forma neuropática da doença, pois no resultado do seu 

estudo, numa linhagem celular de células neurais de rato onde o gene GBA foi eliminado, verificou-se 

a redução nas concentrações de glicosilesfingosinas (Gramlich et al., 2016). 

2.3. Cultura de células animais 

2.3.2. Células CHO 

As células CHO usadas na produção de proteínas recombinadas foram originadas em 1956, hoje em 

dia, a maioria destas proteínas, nomeadamente as glicoproteínas, são produzidas em células CHO, 

devido às suas características que, as tornam vantajosas relativamente a outras linhagens de células 

animais e plataformas de produção, como células de inseto, células de plantas transgénicas, leveduras 

ou bactérias. As vantagens na utilização das células CHO como plataforma de produção são: a robustez 

do seu crescimento em suspensão, podendo ser realizado em meio de cultura quimicamente definido 

desprovido de soros, como o SFB (Soro Fetal Bovino), a baixa patogenicidade que essas proteínas 

recombinadas apresentam no organismo humano e capacidade das modificações pós-traducionais. 

Para além de que, há facilidade em receber aprovação por parte das entidades reguladores e entrada 

no mercado. Contudo, uma das características mais importantes é a facilidade em gerar células 

clonadas estáveis capazes de expressar o gene de interesse com um rendimento elevado (Kim et al., 

2012). 
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A primeira linhagem de células CHO foi isolada por Theodore Puck, em 1956. Esta linhagem 

teve origem numa população de células de fibroblastos imortalizada espontaneamente, a partir de 

células de ovário de hamster chinês. No entanto, Wurm and Hacker (2011) acreditam que a primeira 

linhagem isolada teve origem numa clonagem, pois verificou-se que as linhagens posteriormente 

derivadas eram deficientes na síntese de prolina. 

As três diferentes linhagens comummente usadas pela indústria farmacêutica são a CHO.K1 

que detém o gene DHFR (diidrofolato redutase) com dependência de glicina, CHO-DXB11 (CHO-DUKX 

ou CHO-DUK-X11) em que tem a mutação por deleção de um único alelo do gene DHFR e a linhagem 

da CHO-DG44 em que houve a eliminação física dos dois alelos para o gene DHFR (Hacker et al., 2009). 

Todas estas linhagens são derivadas da CHO.K1 (Wurm and Hacker, 2011). 

Outra linhagem também usada é a CHO.PRO-5, esta foi isolada por Raymond Baker, em 1973 

(Gutierrez, 2010), e posteriormente, Lee et al. (2001) demonstrou que esta linhagem não expressa o 

gene β-4-Galactosil-transferase-6 (β4GalT-6), no entanto os glicolípidos produzidos por essa linhagem 

não revelaram qualquer diferença nos resíduos terminais de galactose adicionadas aos N-glicanos. 

Contudo, as proporções da adição dos resíduos terminais de ácido siálico foram reduzidas, tendo assim 

uma influência sobre a glicosilação da proteína recombinada. 

2.3.2.1. Seleção da linhagem celular 

Muitas empresas biofarmacêuticas utilizam para o desenvolvimento das linhagens celulares estáveis e 

altamente produtoras as tecnologias de amplificação por metotrexato/metionina sulfoximina 

(MTX/MSX) juntamente com o sistema da glutamina sintetase (GS) ou o sistema DHRF (Lai et al., 2013). 

A geração de uma linhagem celular recombinada, está definida numa série de etapas, Figura 

2.7, sendo que o processo se inicia com a clonagem do gene de interesse num vetor de expressão e 

com a transformação deste vetor nas células CHO. Posteriormente, as células são submetidas a 

condições de seleção, permitindo a seleção dos clones que integraram o gene exógeno. Os dois 

sistemas de seleção usualmente usados têm por base o gene DHRF e o gene da GS, ou seja, o vetor de 

expressão para além de conter o gene de interesse contem um destes dois genes como marcadores 

de seleção, para além dos marcadores com antibióticos. As células são por isso cultivadas em meios 

com ausência de hipoxantina e timidina para o caso do vetor com o gene DHFR, ou ausência de 

glutamina para o caso do GS. Assim, apenas os clones transformados sobrevivem. No entanto, 

expondo estes clones selecionados ao aumento gradual de concentrações de MTX/MSX, que são 

inibidores tanto de DHFR e da GS, só aqueles que produzem uma grande quantidade de proteína, e 

por consequência DHFR e GS é que sobrevivem. As células selecionadas são distribuídas por 

microplacas em concentrações inferiores a uma célula por poço (técnica de diluição limite), para 

garantir que estão a produzir a proteína recombinada e isolar os clones. Seguindo-se com expansões 
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dos clones mais produtores, fazendo avaliações das cinéticas de crescimento, atividade metabólica, 

produtividade em escala laboratorial, até à escala piloto e em biorreatores (Lai et al., 2013, Matasci et 

al., 2008, Hacker et al., 2009). 

 

Figura 2.7: Representação esquemática para o desenvolvimento de uma linhagem celular estável para a produção de 
proteínas terapêuticas recombinadas (Lai et al., 2013). 

Contudo, cada população de clones gerada a partir deste processo, para além de ser avaliada 

quanto ao nível da expressão da proteína recombinada, selecionando assim a melhor produtora, 

também deve ser avaliada em termos de estabilidade ao longo do tempo. Logo, é necessário que a 

população candidata, à produção da proteína, seja cultivada e monitorizada durante meses para 

garantir que os altos níveis da expressão da proteína recombinada sejam mantidos (Matasci et al., 

2008). 

A estabilidade de uma linhagem de células em cultura, pode ser definida como sendo uma 

linhagem que mantém expressão do produto de interesse durante um período prolongado. Para o 

início de produção em larga escala, é preciso um número elevado de gerações celulares, tanto para a 

criação de bancos de trabalho como para a expansão das células até à inoculação (propagação de 

inóculo). A perda de produtividade entre o início do processo de produção até ao final da produção 
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pode comprometer a aprovação do processo de produção do biofármaco para uma dada linhagem 

pelas entidades reguladoras (Barnes et al., 2003). 

Nas células CHO, a instabilidade do sistema de expressão é muitas vezes devido à perda do 

gene que codifica para proteína recombinada (Barnes et al., 2003). Estudos indicam que a instabilidade 

é devida à ausência de pressão seletiva nas subculturas de células, levando assim à perda do gene, ou 

à diminuição do número de transcritos do gene. No entanto, também foi verificado, na ausência de 

pressão seletiva, que a instabilidade era originada por metilações, o que levava ao silenciamento da 

transcrição (Kim et al., 2011). O mecanismo molecular para a diminuição do número de cópias dos 

transcritos ainda não é conhecido, mas o silenciamento da transcrição está associado a eventos 

epigenéticos como as metilações no DNA (adição de um grupo metil à posição C5 dos resíduos de 

citosina) e modificações nas histonas. Existem estratégias para contornar estes dois problemas como, 

por exemplo, a remoção das ilhas CpG’s do promotor (região de DNA antes do promotor enriquecida 

com mais de 50% de ligações citosina-guanina), onde ocorre predominantemente metilações (Mariati 

et al., 2014). 

2.3.3. Condições de cultura e o seu impacto na produção de biofármacos  

Para manter o crescimento celular in-vitro, as células animais necessitam de condições de cultura 

semelhantes àquelas que são encontradas in-vivo, e parâmetros como a temperatura, concentração 

de oxigénio e dióxido de carbono, pH, osmolaridade e nutrientes complexos são fundamentais. As 

células animais in-vivo recebem os nutrientes através da circulação do sangue, assim para o 

crescimento in-vitro é requerido um fornecimento equivalente de nutrientes complexos, pois sem o 

meio apropriado, o crescimento, as atividades metabólicas e outras capacidades biológicas não podem 

ser desempenhadas, comprometendo os processos de produção (Hu and Zhou, 2012, Castilho et al., 

2008a). 

Um meio de cultura completo é composto pelo meio basal e por suplementos de crescimento. 

O meio basal consiste numa mistura de nutrientes que inclui componentes de baixo peso molecular, 

como açúcares, aminoácidos, vitaminais e sais. Este meio não tem apenas a função de ser uma fonte 

de energia para célula, formação de nova massa celular e produto, mas também fornecer a 

concentração de sais equilibrada e a osmolaridade que permitam o crescimento da célula. Contudo, 

este meio para o crescimento de algumas células não é suficiente, sendo necessário adição de 

suplementos que são componentes constituintes da sinalização de vias metabólicas específicas, que 

podem ter influência direta na diferenciação celular ou manter as células num estado particular de 

diferenciação (Hu and Zhou, 2012). 

Hoje em dia, várias formulações de meios são usadas num único processo de fabrico, em que 

cada uma é designada para uma fase específica. O meio que está relacionado com culturas entre 3 a 5 
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dias, promovendo o rápido crescimento tem, por exemplo, uma formulação diferente do meio de 

produção (Wurm, 2004). 

Atualmente, a utilização de componentes de origem animal, como o SFB, caiu em desuso 

devido ao perigo de contaminação do produto por agentes patogénicos de origem animal, tornando 

assim os péptidos hidrolisados de origem microbial e de plantas, usados largamente pela indústria 

alimentar, numa fonte valiosa de componentes para a suplementação de meios. Muitos destes têm 

sido usados na suplementação de culturas, misturados em proporções ótimas, a partir de fontes como 

a soja, o glúten de trigo e fermento (Butler and Meneses-Acosta, 2012). 

As células CHO podem ser mantidas em cultura, em meios que estão otimizados para o 

crescimento em suspensão com elevada densidade celular. Estas também podem ser cultivadas 

durante a fase de produção da proteína sem adição de nutrientes adicionais (culturas em batch), ou 

em alternativa, os nutrientes podem ser adicionados periodicamente para prolongar a viabilidade 

celular ou estender a produção da proteína (processos em modo fed-batch ou contínuos). Em alguns 

casos, a redução de temperatura, o aumento da osmolaridade, ou a adição de ácidos carboxílicos de 

cadeias curtas (ácido valpróico ou butirato de sódio) podem ser usados como estratégia para aumentar 

a produtividade da proteína de interesse (Matasci et al., 2008). 

Contudo, é necessário continuar a otimizar os meios de cultura para aumentar a produtividade 

e diminuir a acumulação de produtos tóxicos, nomeadamente lactato ou ácido lático e amónia, que 

têm impacto negativo no crescimento celular e na produtividade (Hassell et al., 1991, Lao and Toth, 

1997, Zagari et al., 2013). 

Usualmente estes são enriquecidos em glucose e glutamina, ingredientes chave no rápido 

crescimento celular que está associado à oxidação parcial destes substratos. A glucose está 

normalmente presente nos meios de cultura entre 5 e 25mM (0,9-4,5g/L), podendo chegar a 56mM 

(10g/L) (Castilho et al., 2008b). A glucose em vez de ser completamente oxidada, originando dióxido 

de carbono e água, através da via da glicólise e ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA do inglês 

Tricarboxylic Acid Cycle), o piruvato originado na glicólise pode ser convertido em lactato, mesmo 

tendo presente quantidades suficientes de oxigénio para sofrer oxidação, este fenómeno chama-se 

glicólise aeróbia ou “efeito de Warburg”. Embora, o rendimento energético seja menor, a produção 

de lactato pela lactato desidrogenase (LDH) permite a regeneração de NAD, havendo assim um fluxo 

contínuo no ciclo TCA, permitindo uma elevada proliferação (Hu and Zhou, 2012).  

A consequente acumulação de lactato é um problema, pois leva acidificação do meio 

comprometendo a viabilidade da cultura. Para valores de 58mM de concentração de lactato e 

382mOsm/Kg de osmolaridade observou-se um decaimento da viabilidade celular (Xing et al., 2008), 

e para 60mM de lactato o crescimento celular foi inibido em 45% (Lao and Toth, 1997). 
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Diferentes abordagens têm sido propostas para manter os níveis baixos de lactato e amónia, 

ou para promover o shift metabólico na cultura de células. Entre elas, o uso da engenharia genética, 

para regular negativamente o gene LDH e superexpressar a enzima piruvato carboxilase. Outra 

alternativa possível é limitar as concentrações dos substratos, ou substituir a glucose e a glutamina por 

fontes de carbono metabolizadas lentamente (Zagari et al., 2013). 

Assim, o meio de cultura e as condições físicas determinam as condições de crescimento 

celular e têm um impacto crucial na produtividade e na qualidade do produto, nomeadamente na 

glicosilação. 

2.3.3.1. Glicosilação 

A glicosilação alcançada por qualquer proteína excretada em cultura é afetada por inúmeros fatores, 

incluindo a disponibilidade de substratos carbohidratados. Quando se está a desenvolver uma 

estratégia de alimentação que tem como objetivo manter os níveis de substrato num baixo set-point, 

de forma a minimizar a acumulação de produtos tóxicos metabólicos, é preciso ter em consideração 

que as reduções das concentrações dos substratos podem levar a limitações temporárias na 

glicosilação. 

Wong et al. (2005) verificaram que para concentrações baixas de glutamina (<0,1mM) e de 

glucose (<0,7mM) resultavam numa baixa adição do grupo siálico, levando a um aumento no número 

de estruturas de manose constituintes do interferon-γ excretado, demostrando assim, que a extensão 

da cadeia de N-glicanos pode ser afetada por limitação de nutrientes. 

Estudos em quimiostato alimentados com concentrações limitantes de glucose demonstraram 

que a glicosilação é dependente dos componentes do meio. Verificou-se que a glicosilação completa 

ocorreu quando a concentração de glucose não foi limitante e, no caso da galactosilação verificou-se 

um aumento dos grupos terminais de galactose adicionados, quando houve a adição de glucose e 

galactose ao meio (Zhu, 2012). Noutro estudo verificou-se que o aumento da taxa específica de 

consumo de glucose também influenciou a glicosilação levando à redução da galactosilação num 

anticorpo monoclonal (Park et al., 2015). 

As estruturas dos N-glicanos têm impacto na eficácia das proteínas terapêuticas, pois têm 

influência em diversos parâmetros, como no tempo de meia vida da proteína no plasma, solubilidade, 

estado de agregação, estabilidade, enrolamento correto e na imunogenicidade (Walsh, 2010, 

Dingermann, 2008). 

A GBA, é um exemplo de que a estrutura dos N-glicanos é fundamental para o reconhecimento 

das células alvo. O terminal paucimanose (GlcNac2Man3 – 2 N- acetil- glicosamina, 3 manoses) é 

reconhecido pelos macrófagos do fígado. No entanto, a GBA produzida pelas células CHO apresenta 

um perfil de glicosilação composto por oligossacáridos complexos, nomeadamente ácido siálico, 
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galactose e N-acetil-glicosamina (Berg-Fussman et al., 1993, Sethuraman and Stadheim, 2006). A 

remoção só do ácido siálico levou ao aumento da depuração da circulação, devido ao aumento da 

captação pelo recetor de asialoglicoproteína, que está na superfície dos hepatócitos. Este recetor 

medeia a endocitose de glicoproteínas em que o ácido siálico tenha sido removido. A remoção dos 

resíduos de galactose e da N-acetil-glicosamina aumentou a absorção de GBA por células não-

parenquimatosas do fígado. Assim, para produção de GBA biologicamente ativa, é necessário recorrer 

à remoção sequencial com glicosidases (McGrath and Walsh, 2005). 

Para além da disponibilidade de substratos carbohidratados, a redução da temperatura, outro 

fator na influência da glicosilação, pode aumentar a produção de proteínas recombinadas por 

prolongar a viabilidade (Moore et al., 1997, Reuveny et al., 1986), tal que a produtividade volumétrica 

possa aumentar proporcionalmente. Nesse caso, a manutenção da viabilidade celular pode ter um 

impacto positivo na glicosilação, uma vez que a diminuição deste parâmetro crítico pode levar à 

acumulação de glicosidases, libertadas pelas células mortas, e à consequente remoção dos 

monossacarídeos da estrutura dos glicanos (Hossler et al., 2009). Na literatura, foram reportadas 

vantagens da realização do shift de temperatura em processos de produção em biorreatores, tais como 

o aumento da produção volumétrica e manutenção da qualidade da glicoforma do produto (Yoon et 

al., 2003b, Clark et al., 2004, Bollati‐Fogolín et al., 2005). No entanto, Trummer et al. (2006a) verificou 

uma redução em 20% e 40% nos grupos de siálico adicionados à Eritropoietina-α-Fc quimera humana 

recombinada (EPO-Fc) para as temperaturas de 33°C e 30°C, respetivamente. Este estudo mostrou 

uma correlação entre o aumento da produtividade específica e a diminuição dos níveis de sialilação, 

não podendo ser assim concluído que o shift de temperatura é benéfico para todo o tipo de proteínas 

recombinadas. 

2.3.3.2. Condições de Hipotermia moderada 

Tradicionalmente, as células de mamífero são cultivadas à sua temperatura fisiológica de 37°C, de 

modo aproximar as condições de cultura às condições in-vivo, como mencionado anteriormente 

(Secção 2.3.3). Quando cultivadas a temperaturas entre 28 a 35°C, condição conhecida como 

hipotermia moderada, ocorrem alterações ao nível genético, molecular e fenotípico. Geralmente, as 

células respondem a esta alteração iniciando uma paragem do ciclo celular, reduzindo a proliferação, 

modelação na transcrição e tradução genética, redução no metabolismo, alteração na síntese de 

lípidos e do citoesqueleto, verificando-se um aumento na longevidade das culturas (Sunley and Butler, 

2010, Becerra et al., 2012, Masterton and Smales, 2014). 

Na literatura, a redução da temperatura, principalmente a hipotermia moderada, tem sido 

intensivamente usada com o objetivo de aumentar a produtividade nos processos de cultivo para a 

produção de proteínas recombinadas (Becerra et al., 2012). Exemplo destes trabalhos podem ser 
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observados na Tabela 2.2, na qual constata-se que em muitos deles houve aumento da produção 

volumétrica. Este aumento pode ocorrer devido ao aumento da longevidade do cultivo, ao aumento 

da produtividade especifica, ou aos dois. Contudo, à escala industrial não é economicamente viável 

manter os biorreatores em execução a temperaturas reduzidas durante longos períodos de tempo, de 

forma a que os mesmos, ou melhores, rendimentos sejam alcançados (Masterton and Smales, 2014). 

Para além disso, um parâmetro indicador de produção total da proteína é a produtividade específica 

(𝑞𝑃) (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ ) multiplicado pela integral de células viáveis (ICV) (𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑), e como tal, se o 

crescimento é limitado, a ICV será reduzida, o que afetará a produção total de proteína. Portanto, para 

o processo decorrer em condições de hipotermia moderada tem de existir um balanço entre o 

aumento da taxa de produtividade específica e o ICV (Sunley and Butler, 2010). 

Para contornar este obstáculo, a estratégia de um processo bifásico é frequentemente 

adotada. Esta estratégia consiste numa cultura de duas fases, onde na primeira fase há acumulação de 

biomassa em condições que favoreçam o crescimento celular, seguindo-se de uma segunda fase, a 

fase de produção, na qual a condição de cultura é alterada com o objetivo de aumentar a 

produtividade, ou seja, na qual ocorre o shift de temperatura (Masterton and Smales, 2014). Há ainda 

trabalhos em que as condições de cultura são alteradas com o objetivo de aumentar a produtividade 

e outros parâmetros, como por exemplo, agregação do produto. Neste contexto, Rodriguez et al. 

(2010) implementaram uma estratégia trifásica, em que o processo se iniciou com o crescimento 

celular a 37°C em modo batch, no dia 3 foi feito o shift de temperatura para 32°C e, por fim, no dia 8 

iniciou-se o processo de perfusão. Verificou-se um aumento tanto da produtividade específica como 

da produtividade volumétrica, comparativamente com resultados obtidos em batch a 37°C (controlo). 

Na perfusão, houve a redução da agregação do produto interferon-β (β-IFN) de 43% para 5%, e 

verificou-se aumento na sialilação dos glicanos comparativamente com o controlo. 

2.3.3.3. Adição de ácidos carboxílicos de cadeia curta 

A adição de determinados agentes químicos ao meio de cultura, nomeadamente de DMSO, ácido 

valpróico e ácidos carboxílicos de cadeia curta, como butirato de sódio ou ácido butírico (butanóico), 

ácido valérico (pentanóico), têm demonstrado aumentar a expressão de proteínas recombinadas, que 

pode estar relacionado com o abrandamento do ciclo celular (Kumar et al., 2007, Sunley and Butler, 

2010). 

A proliferação celular é controlada por pontos de controlo, os quais são regulados por uma 

rede complexa de cinases e outras moléculas sinalizadoras, que em conjunto formam o ciclo celular. 

Estes pontos de controlo garantem que os eventos antecedentes à divisão celular ocorram de forma 

adequada. O ciclo celular pode ser dividido em duas fases distintas: a interfase e a fase M, podendo 

cada uma delas ser subdividida. A interfase divide-se na fase S, G1 e G2. Quando a célula se encontra 
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na fase S, ocorre a replicação do material genético, enquanto que na fase G1, que antecede a fase S, a 

célula está num período com atividade bioquímica intensa, no qual ocorre a síntese de proteínas e de 

organelos celulares necessários para as fases posteriores do ciclo. A fase G2, posterior à fase S, é onde 

ocorre a formação dos centríolos para a fase M (fase na qual ocorre a mitose e a citocinese), resultando 

em duas células filhas. Após o fim da fase M, as células filha podem entrar de novo no ciclo celular para 

a fase G1 e originarem mais células, ou podem permanecer na fase G0, uma fase em que a células 

permanecem indefinidamente na interfase, podendo reentrar no ciclo caso adquiram um sinal para 

ativação do ciclo celular (Sunley and Butler, 2010). 

Durante a fase G1 a célula encontra-se metabolicamente mais ativa, como tal esta tem sido 

considerada a fase ideal para se obter a maior produtividade. Na literatura tem-se verificado que as 

condições de hipotermia moderada têm influência no estágio da célula, mantendo-a na fase G1, o que 

resulta assim em produtividades especificas mais elevadas, comparativamente com as obtidas a 37°C 

(Moore et al., 1997, Kaufmann et al., 1999, Yoon et al., 2003a, Trummer et al., 2006a, Coronel et al., 

2016). A adição dos agentes químicos também demonstrou ter o mesmo efeito (Becerra et al., 2012, 

Park et al., 2015). 

O ácido butírico tem sido um dos mais usados (Chun et al., 2003, Sung et al., 2004, Goulart et 

al., 2010, Kantardjieff et al., 2010, Hong et al., 2011, Park et al., 2015), enquanto o ácido valérico ainda 

é pouco estudado, tanto individualmente ou combinado com condições de hipotermia moderada (Liu 

et al., 2001, Park et al., 2015, Coronel et al., 2016). No entanto, em alguns estudos foram obtidos 

resultados semelhantes com outros estudos em que usaram o ácido butírico. Nestes trabalhos 

verificou-se a redução do crescimento celular e o aumento da produtividade específica. Liu et al. (2001) 

avaliou o efeito de determinados ácidos carboxílicos e os resultados indicaram que tanto o ácido 

butírico como o ácido valérico aumentaram a produção da proteína recombinada. Os autores 

justificaram os resultados obtidos pela semelhança entre as cadeias carbonatadas dos dois ácidos, já 

que estes apenas diferem apenas num carbono. Nesse mesmo estudo também se observou que o 

ácido butírico acelerava o processo de apoptose celular, ao contrario do ácido valérico podendo assim 

substituir o uso do ácido butírico pelo ácido valérico. Também foi verificado, por outros autores, que 

o ácido butírico acelerava o processo de apoptose (Chun et al., 2003, Sung et al., 2004, Goulart et al., 

2010, Kantardjieff et al., 2010, Hong et al., 2011, Park et al., 2015). Adicionalmente, Park et al. (2015) 

também verificou que a adição de ácido valérico não teve impacto negativo, no estado de agregação 

nem carga na carga do Anticorpo monoclonal (MAb) e em relação à N-glicosilação observou que a 

galactosilação terminal do produto foi favorecida.
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Tabela 2.2: Efeitos das condições de hipotermia moderada na taxa especifica de produção em relação aos valores obtidos a 37°C. 

referência T (°C) qp (Factor) processo Linhagem produto Efeito na produção 

(Reuveny et al., 1986) 

28 0,5x 

Batch Hibridoma 
Anticorpo monoclonal 

(Mab) 
negativo 31 0,7x 

34 0,9x 

(Weidemann et al., 1994) 33 1,1x Batch BHK 
Antitrombina III 

(AT III) 
positivo 

(Chuppa et al., 1997) 
37-35,5 1,3x 

Perfusão CHO * positivo 
35,5-34 Manteve-seb 

(Furukawa and Ohsuye, 
1998) 

30 2,1x 

Batch CHO 
Enzima C-terminal α-

aminada 
Negativo 

32 2,5x 

33,5 1,8x 

35 1,7x 

36 Manteve-se 

(Kaufmann et al., 1999) 37-30 1,7x Batch CHO 
fosfatase alcalina 

(SEAP) 
Positivo 

(Yoon et al., 2003b) 
30 5,4x 

Batch CHO 
Eritropoietina-α-Fc quimera 

(EPO-Fc) 
positivo 

33 3,9x 

(Yoon et al., 2003a) 
30 Manteve-se 

Batch CHO Anticorpo anti-4-1BB negativo 
33 1,1x 

(Fox et al., 2004) 32 2x Batch CHO 
interferon-γ 

(IFN-γ) 
positivo 

(Chen et al., 2004) 

31 1,3x 

Batch 
CHO 

pro-uroquinase 
(pro-UK) 

positivo 
33 1,1x 

34 1,7x 

35 1,3x 

37-34 1,5x Perfusão 

(Yoon et al., 2004) 32a 1,3x Batch CHO 
Anticorpo contra 

glicoproteína recetora 
* 

(Fox et al., 2005) 
32 2,2x pseudo-

perfusão 
CHO IFN-γ * 

37-32 1,5x 
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Tabela 2.2: Efeitos das condições de hipotermia moderada na taxa especifica de produção em relação aos valores obtidos a 37°C (cont.). 

referência T(°C) qp (Factor) processo Linhagem produto Efeito na produção 

(Yoon et al., 2005) 32,5 1,5x Batch CHO EPO-Fc positivo 

(Yoon et al., 2006) 

32 1,5x 

Batch CHO 
EPO-Fc negativo 

32 2,6x 
Hormona estimulante de folículos 

(FSH) 
positivo 

(Rodriguez et al., 2005) 
30 

Aumentoub Batch CHO β-IFN positivo 
37-30 

(Bollati‐Fogolín et al., 
2005) 

37-33 Aumentoub Batch CHO 
fator estimulante de granulócitos 

(hGM-CSF) 
positivo 

(Trummer et al., 2006b) 
30 1,7x 

Batch CHO EPO-Fc negativo 
33 1,4x 

(Marchant et al., 2008) 

27 0,3x 

Batch 
CHO 

anticorpo IgG4 sem impacto 
32 0,3x 

27 0,3x 
Hibridoma 

32 Manteve-se 

(Sunley et al., 2008) 32 1,9x Batch CHO β-IFN negativo 

(Trummer et al., 2006a) 37-30 1,9x Batch CHO EPO-Fc positivo 

(Clark et al., 2004) 37-34 Manteve-se Batch CHO ativador do plasminogénio (tPA) sem impacto 
(Ahn et al., 2008) 30 4,8x Perfusão CHO EPO-Fc positivo 

(Berrios et al., 2009) 
31 1,4x 

Batch CHO tPA positivo 
33 2x 

(Kou et al., 2011) 33 5x Batch CHO 
recetor-imunoglobulina para fator de necrose 

tumoral (TNFR-Fc) 
positivo 

(Tait et al., 2013) 37-32 0,7x Batch CHO IgG4 positivo 
(Coronel et al., 2016) 31 2,4x Batch CHO * positivo 

*: não faz referência; a: sub-clones cultivados com 1µM de MTX; b: não faz referência a valores 
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2.3.4. Tipo de biorreatores 

Dependendo do tipo de células, estas podem ser cultivadas em diversos sistemas de cultivo, como será 

abordado neste tópico. Para sistemas em pequena escala, as células que crescem em suspensão, 

frascos de agitação, como spinners, erlenmeyers ou spintube são amplamente usados. Para as células 

aderentes, é usualmente utilizam-se sistemas de cultura que permitem o crescimento destas em 

superfícies sólidas, como garrafas rotatórias (roller bottler). Neste sistema, as células são depositadas 

na sua superfície interna e o seu interior é preenchido com 10 a 30% da sua capacidade com meio de 

cultura, sendo posteriormente rodado lentamente (Chico et al., 2008, Wurm, 2004). 

Contudo, as células aderentes também podem ser cultivadas em microcarriers ou em 

microcarriers porosos, por exemplo a produção de FSH e de vacinas é feito neste tipo sistema. Este 

tipo de sistemas possibilita-as de serem mantidas em suspensão, facilitando o scale- up para produção 

em larga escala, pois permite atingir elevadas densidade celulares devido ao aumento da área 

superficial, para além de que também confere proteção sobre as forças mecânicas, derivadas da 

agitação. No entanto, o uso destes sistemas trazem desvantagens no momento de inoculação e de 

crescimento, pois está dependente da adesão das células ao suporte, e no caso dos mircrocarriers 

porosos a expansão celular e a própria produção da proteína recombinada podem criar resistência à 

difusão do oxigénio no interior dos beads (Hilal‐Alnaqbi et al., 2013, Wurm, 2004). 

Embora, os problemas associados à cultura de células aderentes podem ser ultrapassados, 

devido a meios comercialmente disponíveis capazes de fazer a transição destas para células em 

suspensão (Wurm, 2004). 

Para culturas de células em larga escala ou à escala piloto, os cultivos são realizados em 

biorreatores, definindo-se como um sistema no qual no seu interior ocorre uma reação biológica, em 

que as condições físico-químicas, como pH, oxigénio dissolvido (DO), temperatura são controladas e 

monitoradas on-line, através de sensores e controladores (Chico et al., 2008, Ribeiro and Ferreira, 

2007). 

Existem vários tipos de biorreatores que podem ser usados na cultura de células animais e 

estes podem ser classificados de acordo com a o seu sistema de homogeneização, pois o seu sistema 

envolve uma fase sólida (células), líquida (meio de cultura), gasosa (aeração). Usualmente, quando 

neste sistema a massa celular representa uma pequena fração do volume de cultura, considera-se que 

a fase líquida é única, sendo assim chamado de biorreatores homogéneos. No entanto quando, por 

exemplo, os microcarriers constituem entre 10 a 30% do volume de cultura, representando assim uma 

fração sólida significativa, estes biorreatores consideram-se heterogéneo (Hu and Zhou, 2012, Chico 

et al., 2008). Os principais exemplos de biorreatores podem ser observados na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Classificação de biorreatores de acordo com o seu sistema de homogeneização (Chico et al., 2008) 

Biorreatores homogéneos Biorreatores heterogéneos 

Tanque agitado Tanque agitado com micocarriers 
Leito fixo (Packed-bed) 

Coluna de bolhas com circulação por 
arejamento (Air-lift) 

Leito fluidizado (Fluidized-bed) 
Membranas de Fibras-ocas (Hollow-Fiber) 

Wave Garrafas rotatórias (Roller bottles) 

 

De todos os biorreatores, o mais comum é o tanque agitado, devido à sua simplicidade, forma 

de controlo e monitorização, comparativamente com outros, tornando o processo de scale- up 

bastante facilitado, e podendo ser operado em todos os modos. Contudo, o regime de mistura tem de 

ser otimizado, quando se está perante uma produção em larga escala, de forma a garantir que as 

quantidades de oxigénio e nutrientes dissolvidos no meio sejam suficientes, mas que as forças 

hidrodinâmicas resultantes do aumento da agitação mecânica não tenham efeito na viabilidade celular 

(Chico et al., 2008). Esta agitação pode danificar as células devido ao contacto direto entre as células 

e as lâminas do impeller e pelo arrebentamento das bolhas de ar criadas pelo vórtice do impeller 

(Warnock and Al‐Rubeai, 2006). 

O biorreator de tanque agitado é considerado o standard a nível industrial, no entanto os 

biorreatores air-lifts também são utilizados, nomeadamente na produção de Mabs, pela vantagem de 

oferecer um ambiente menos ríspido em forças hidrodinâmicas. Este reator é constituído por cilindro 

interno concêntrico, onde se dá a difusão dos gases através da sua injeção por um tubo. O gás por ser 

pressurizado forma bolhas que ascendem, levando a uma diminuição da densidade de fluido no 

cilindro interno. As bolhas ao ascenderem empurram a massa de líquido para zona externa do tubo 

cilíndrico que posteriormente desce, gerando assim um fluxo, permitindo a oxigenação (Warnock and 

Al‐Rubeai, 2006, Chico et al., 2008). 

Os biorreatores podem ser operados em modo descontínuo ou contínuo, mas de acordo com 

o seu regime de alimentação. No modo descontínuo, há operação em batch, sem alimentação, e em 

Fed-batch, com alimentação escalonada. A operação continua define-se como um processo em que o 

biorreator opera a um volume e concentração de células fixo, por um certo período, com caudal de 

alimentação de meio e de saída constante. Há ainda o modo contínuo com reciclo celular, denominado 

perfusão, em que o biorreator pode ser acoplado a um sistema de retenção celular (Teixeira et al., 

2007, Langer and Rader, 2014). 

2.3.4.1. Modo Batch e Fed-Batch 

O modo batch é a forma mais simples de operar um reator, o crescimento celular ocorre sem qualquer 

suplemento adicional de nutrientes após a inoculação das células. Enquanto os substratos são 

metabolizados, a população de células cresce, formando o produto e outros metabolitos. O volume é 
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mantido constante ao longo de todo o processo. Apenas a entrada de gases é realizada de modo 

contínuo, de forma a garantir o oxigénio necessário ao crescimento. (Chico et al., 2008). 

Relativamente ao modo fed-batch, não difere muito do modo batch, a cultura inicia-se com 

meio e condições de cultura semelhantes aos usados em modo batch, mas com um volume de trabalho 

menor, para que durante o processo, o reator possa ser alimentado com mais nutrientes, de forma a 

repor os que foram consumidos. Quando o volume máximo de trabalho é atingido, as células crescem 

até atingirem a fase estacionária de crescimento, havendo uma proporção de células e produto 

coletada que posteriormente é substituída por meio fresco, repondo o volume de cultura, sendo este 

processo é repetido várias vezes, possibilitando assim a extensão do processo de produção. Este 

processo assemelha-se ao modo de perfusão, mas de forma intermitente. Esta estratégia pode ser 

usada na produção de vírus e na cultura de células aderentes em várias roller bottles (Chico et al., 2008, 

Hu and Zhou, 2012). 

2.3.4.2. Modo perfusão 

O processo em perfusão é tradicionalmente para a produção de proteínas recombinadas instáveis, que 

têm alta sensibilidade, por exemplo, devido às protéases libertadas pelas células ou a outras condições 

físico-químicas. Neste sistema, há um equipamento de retenção celular onde ocorre a separação da 

suspensão celular numa corrente concentrada e noutra corrente diluída, ou livre de células 

(permeado), a qual é coletada. Para equipamentos de retenção externa a corrente concentrada de 

células retorna ao a um biorreator. Na perfusão, a troca de meio de cultivo ocorre continuamente, 

com adição de meio de cultivo fresco, e remoção do permeado que contém o produto de interesse. 

Além da coleta do produto, é feita remoção simultânea de bioprodutos do metabolismo tóxicos 

(Matasci et al., 2008). 

As vantagens do modo de perfusão são a obtenção de elevadas densidades celulares e a 

recolha continua de produto, o que permite uma elevada produtividade num reator de dimensões 

inferiores aos usados nos processos em batch e fed-batch. No entanto, para que os sistemas em 

perfusão sejam eficientes e uma opção viável para uma produção industrial é necessário um bom 

aparelho de retenção para reter as células. Estes equipamentos permitem operar a taxas diluição 

superiores à taxa específica máxima de crescimento celular (μ), sem que ocorra o wash-out. Desta 

forma é possível o aumento do caudal da corrente de alimentação, disponibilizando nutrientes às 

células e, por consequência, o aumento da concentração de celular (Voisard et al., 2003). 

Equipamentos de retenção 

A utilização de um dispositivo de separação de células apenas não é necessário para biorreatores de 

leito fixo contendo células imobilizadas em microcarriers, ou em biorreatores de fibras ocas, em que 

as células estão delimitadas por membranas (Castilho, 2014). 
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Os equipamentos de separação permitem que a separação ocorra devido às propriedades ou 

características físico-químicas dos componentes envolvidos no sistema, como a diferença de 

densidade entre o meio de cultura e as células, ou à dimensão das células. Na Tabela 2.4 podem ser 

observados alguns equipamentos de retenção celular classificados segundo as propriedades que estão 

envolvidas durante a separação. Estes dispositivos podem ser colocados no interior do biorreator, ou 

num circuito de recirculação externa. O dispositivo interno tem como vantagem de o sistema ser mais 

simples para o operador, havendo uma menor necessidade de equipamento extras, como tubagens e 

bombas. Contudo, os equipamentos externos têm a vantagem de serem mais flexíveis, por exemplo, 

em caso de avaria podem ser substituídos, ou podem ser acoplados a outros sistemas de biorreatores 

alternadamente, pois a manutenção do equipamento é feita individualmente (Castilho, 2014). 

Tabela 2.4: Classificação de equipamentos de retenção em relação às características de separação 

Dimensão Densidade 

Filtro de fluxo cruzado (Cross-flow filter) Sedimentador gravitacional (Settler) 
Filtros de rotação (Spin-filter) Centrífugas 

Filtro de fluxo vórtice (Vortex-flow filter) Hidrociclones 
Sedimentadores acústicos 

 

Os equipamentos de retenção baseados na separação por densidade, consistem em sistemas 

de filtração, em que as células vivas, mortas, assim como debris celulares, são retidos por uma barreira 

física, como por exemplo uma membrana. No entanto, uma das desvantagens destes sistemas é a 

tendência de haver entupimentos e incrustações, o que diminui a eficiência de separação (Voisard et 

al., 2003). 

Na separação com filtros podem ser usados os módulos do tipo placa ou de fibra oca, como o 

TFF (do inglês Tangential Flow Filtration) ou (ATF do inglês Alternating Tangetial Flow). No ATF a 

separação é ocorre com um fluxo tangencial sobre uma membrana semipermeável, que obriga a 

suspensão celular a manter-se na direção do fluxo, enquanto que o permeado (que contem produto 

de interesse) atravessa a membrana perpendicularmente diminuindo assim os fenómenos de 

entupimentos e incrustações (Warnock and Al‐Rubeai, 2006, Voisard et al., 2003). 

Em relação aos sedimentadores gravitacionais, existem dois tipos, um em que as células 

circulam verticalmente em contracorrente em relação ao permeado, constituído por lamelas na 

horizontal, e outro do também tipo lamelado, mas em que as lamelas estão inclinadas com um ângulo 

da vertical. A eficiência de sedimentação é maior no sedimentador inclinado, pois neste tipo de sistema 

as células circulam em regime laminar em contracorrente pelas lamelas acumulando-se na zona 

inferior do sedimentador. Uma das desvantagens dos sedimentadores é o tempo de residência, que 

pode ser até 1,5h, em que as células permanecem no sistema de retenção, e por tanto fora das 

condições ótimas de cultura (Castilho, 2014, Voisard et al., 2003). 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Linhagem Celular 

Foram utilizadas duas linhagens celulares, CHO.K1 e CHO.PRO-5, ambas derivadas de células de ovário 

de hamster Chinês.  

A linhagem celular CHO.K1 foi obtida pela ATCC (American Type Culture Colection) enquanto 

que linhagem CHO.PRO-5 foi cedida pela Dra. Pamela Standley, Albert Einstein College of Medicine of 

Yeshiva University - Nova York (Gutierrez, 2010). 

Estas linhagens foram transformadas com o vector contendo o gene da GBA, no trabalho de 

Gutierrez (2010), sendo selecionado os clones CHO.K1.36k e CHO.PRO-5.65p uns dos melhores 

produtores de GBA. Estes dois clones foram previamente adaptados para suspensão, de forma a que 

os cultivos celulares decorressem em frascos agitados ou biorreatores do tipo tanque agitado. 

3.2. Manutenção da cultura de células 

3.2.1. Meio de Cultura 

Em todos os cultivos utilizou-se o meio TC-LECC (Xell AG, Alemanha), quimicamente definido e livre de 

componentes de origem humana ou animal, cuja composição é confidencial. 

O meio foi adquirido em pó e preparado em água ultrapura (Milli-Q, Millipore), esterilizado 

por filtração com membranas de 0,2µm de poliéstersulfona (Sartopore 2, Sartorius), sendo 

armazenado à temperatura de 4°C e na ausência de luz. Este foi suplementado com 8 mM de 

L- glutamina (Gibco), com 0,1mg/L do fator de crescimento semelhante à insulina, IGF-1 recombinando 

do inglês insulin-like growth factor (Sigma- Aldrich, EUA) e com uma mistura de 1:1 de hipoxantina e 

timidina (HT) com concentração de 10mg/L (Sigma-Aldrich, EUA). 

3.2.2. Banco de trabalho 

O banco de trabalho (Working Cell Bank- WCB) foi preparado a partir do Master Cell Bank (MCB), 

descongelando-se um criotubo de 1mL, de cada linhagem celular já adaptada para suspensão. Após 

passagens das células fez-se a criopreservação de 10 criotubos, quando as células apresentavam alta 

viabilidade celular (>95 %), para cada linhagem celular, de forma a obter-se o banco de trabalho usado 

em todo o período experimental. 
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3.2.2.1. Descongelamento de células 

Um criotubo de 1mL do MCB, mantido a -80 °C e contendo 107 células foi rapidamente descongelado 

a 37°C e posteriormente adicionado, com uma pipeta, a 10mL de meio de cultura num tubo agitado 

(spintube) e homogeneizado. Em seguida, centrifugou-se durante 5min a 200g, descartou-se o 

sobrenadante e o pellet foi ressuspendido em 5 mL do meio de cultivo. Após nova homogeneização, 

uma amostra da suspensão foi retirada para contagem de células e consoante o resultado da 

concentração celular desejado (0,5 − 0,7×106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿), mais meio de cultura foi adicionado ao 

spintube. 

3.2.2.1. Criopreservação das células 

Para a propagação dos inóculos, foram realizadas passagens das células em spintubes, a cada dois ou 

três dias, até que a viabilidade celular atingisse um valor superior a 95% e fosse atingida a concentração 

celular desejada para a criopreservação de 10 microtubos (Cornin Inc.) contendo 107 células. 

Assim, foi transferido para um tubo falcon o volume correspondente a 1x108 células, 

centrifugou-se durante 5min a 200g. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e o sedimento celular 

ressuspendido em 10mL meio de congelamento composto por 90% (v/v) de meio de cultura e 10% 

(v/v) de dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma- Aldrich, EUA) como agente crioprotetor. Posteriormente, a 

suspensão celular foi transferida para os criotubos, que foram mantidos por 24h a - 80°C num 

recipiente contendo isopropanol. Após as 24h foram retirados desse recipiente e armazenados a -80°C. 

3.2.3. Condições de cultivo 

As células foram mantidas em cultivo, em frascos agitados, realizando-se passagens com intervalos de 

dois a três dias, diluindo-se para concentração de células viáveis (𝑋𝑣) entre os 0,5 e 1× 106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿. 

As células foram incubadas a 37°C numa estufa (Thermo Fisher, Electro Corporation) numa atmosfera 

de 5% de CO2 e com agitação de 180rpm. A plataforma de agitação usada com orbita de 5cm (ES-X, 

Kuhner, e Innova 2300, New Brunswick) 

3.3. Cultivos em frascos agitados em modo batch 

3.3.1. Caracterização cinética das linhagens celulares 

Fez-se a caracterização das duas linhagens quanto ao seu crescimento celular, perfil metabólico e 

padrão de produção da glucocerebrosidase, pela medição da atividade do produto. 

Os cultivos foram realizados em duplicado biológico, ou seja, dois spintubes nas mesmas 

condições experimentais, com 20mL de volume de trabalho de meio fresco para cada uma das 

linhagens celulares., com concentrações de inóculo iniciais entre 0,6 e 0,7×106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿.  
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Diariamente, retirou-se amostras para contagem de células, medição de glucose e lactato, e 

armazenou-se sobrenadante das amostras a -20°C de para medição da atividade da enzima após a o 

fim do cultivo (a enzima mostrou ser estável a -20°C, vide Anexo A). No dia zero do cultivo a atividade 

da GBA não foi determinada, pois considerou-se nula, uma vez que a inoculação foi feita por 

centrifugação com troca de meio. 

3.3.2. Estudo da influência da temperatura e do ácido valérico 

Para avaliar a influência da temperatura e do ácido valérico na atividade biológica do produto utilizou-

se um planeamento experimental (Design of Experiments, DOE) fatorial completo com o ponto central 

em triplicado, em que os fatores avaliados foram: a concentração do ácido valérico e a temperatura. 

Este estudo foi realizado utilizando ambas as linhagens celulares. 

Para este estudo foram usados frascos agitados do tipo spinner, com um volume de trabalho 

de 45mL e com agitação magnética de 50rpm. A concentração de inoculo foi de aproximadamente 

0,6×106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿. Duraram 5 dias, recolheram-se amostras diariamente para contagem de células na 

câmara de Neubauer, medição de glucose e lactato, e armazenou-se sobrenadante das amostras 

recolhidas a -20 °C, para posterior medição de atividade da GBA. 

Conforme indicado na Tabela 3.1 o ácido valérico (240370, Sigma-Aldrich, EUA) foi adicionado 

ao meio de cultura, no momento da inoculação, nas concentrações de 1 e 2mM e as temperaturas 

estudadas foram 31, 34 e 37°C. A condição controlo teve como parâmetros: temperatura de 37°C sem 

adição do ácido valérico, correspondente à condição [2] da Tabela. 

Tabela 3.1: Resumo das condições do planeamento experimental relativos às concentrações estudadas de ácido valérico e 
Temperatura, com os parâmetros normalizados de -1 a +1. A condição 2 é a condição controlo e as condições 5 a 7 são as 
condições do ponto central  

Condições Ácido Valérico (mM) Temperatura (°C) 

[1] 0 (-1) 31 (-1) 
[2] (Controlo) 0 (-1) 37 (+1) 

[3] 2 (+1) 31 (-1) 
[4] 2 (+1) 37 (+1) 

[5 a 7] 1 (0) 34 (0) 

 

Para confirmar os resultados obtidos do DOE, foi repetido a condição controlo e a condição 

para a linhagem celular que revelou ter maior atividade biológica de GBA. 

3.4. Cultivo em biorreator 

3.4.1. Sistema de cultivo 

O reator utilizado foi do tipo tanque agitado de 3,4L da RALF Plus da BioEngineering AG, com volume 

de trabalho 1L. Para homogeneização da cultura utilizou-se uma turbina do tipo Rushton. O software 
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BioScadaLab foi usado no controlo de pH., temperatura, agitação e DO (do inglês Dissolved Oxygen). 

A DO foi controlada pelo controlo em cascata com injeção de ar e oxigénio puro, sendo injetado no 

meio de cultivo por um tubo aberto submerso. O controlo da temperatura foi feito através de uma 

camisa externa ao vaso pela recirculação de água. Relativamente ao controlo de pH este apenas foi 

feito com injeção de CO2 pelo sistema para acidificação do meio, até ser atingido o setpoint desejado, 

sendo desligado manualmente. 

Para o sistema de perfusão, Figura 3.1, utilizou-se como dispositivo de retenção celular um 

sedimentador inclinado lamelado, Settler CS 10 (Biotechnology Solutions). Este possui quatro lamelas, 

com uma área total de 484cm2 e o caudal máximo de trabalho é de 8L/d, de acordo com as 

recomendações do fabricante. Para a corrida em perfusão o Settler foi mantido num angulo de 30° em 

relação à vertical, com um caudal de recirculação para o interior do reator de 35mL/min. Acoplado ao 

sedimentador usou-se um modo de vibração programado da GrabLab 451, com o ciclo de operação de 

15s ligados e 10min desligado, de forma a minimizar aderência das células às lamelas. Entre a saída do 

biorreator e a entrada do sedimentador colocou-se um condensador em serpentina mantido a 20°C 

por um banho termostático refrigerado 

Para as correntes de entrada da alimentação e de saída da perfusão utilizaram-se duas bombas 

peristálticas da Watson Marlow, modelo 250U, enquanto que para a corrente de recirculação de 

células usou-se a bomba peristáltica Peripex W2 da BioEngineering. A calibração das bombas foi feita 

com tubos Marprene TPE (Watson Marlow, 902.0016024), com diâmetro interno de 1,6mm e 

espessura de parede 2,4mm.  

 

Figura 3.1: Esquema do sistema de perfusão usado (Coronel, 2015). 

Os caudais das três correntes foram controlados a partir de retas de calibração (Anexo B). No 

armazenamento de meio de cultura e na recolha da corrente de perfusão utilizaram-se carboys de 
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polipropileno, e estes foram monitorizados pela oscilação de volume e de pesagem do frasco (balança 

Toledo), respetivamente. 

3.4.2. Condições de cultivo 

Inicialmente operou-se em modo batch com o volume de trabalho de aproximadamente de 1,4L, com 

agitação a 150rpm, pH, temperatura e DO com os setpoints de 7,1, 37°C e 40%, respetivamente. Tendo 

sido o reator inoculado com uma concentração de células viáveis de aproximadamente de 

0,7×106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿. 

Após os três dias, iniciou-se o modo de perfusão com o volume de trabalho constante de 1L, 

tendo em conta que 0,4L do volume inicial de trabalho foi necessário para o preenchimento o 

sedimentador e as tubagens. 

A alimentação foi feita em degraus começando com 0,5 de volume de meio por volume de 

trabalho do biorreator por dia (vvd), 0,75vvd no dia 4 de cultivo, 1vvd no dia 6 e a partir de do dia 7 

aumentou-se para 2vvd, mantendo-se assim até ao final da operação. Adotou-se esta estratégia para 

que a concentração de glucose no meio fosse idealmente superior a 2g/L e nunca inferior a 1g/L, de 

forma a que os nutrientes não fossem reagentes limitantes ao crescimento celular (Anexo C) A agitação 

manteve-se constante a 150rpm até ao dia 9 e a partir de dia 10 foi aumentada para 175rpm devido à 

DO ter decaído para os 30%. Adicionalmente, com base dos resultados do DOE (Secção 4.1.2), foi feita 

a mudança de temperatura de 37°C para 31°C no dia 7, após ter sido atingida a concentração de células 

desejada. 

A temperatura durante a operação foi de 37°C, no entanto ao dia 7 alterou-se a temperatura 

para 31°C. 

3.5. Métodos analíticos 

3.5.1. Crescimento celular e viabilidade 

A contagem de células para a determinação da concentração de células viáveis e da viabilidade celular 

foi realizada utilizando o método de exclusão por azul tripan (0,4% m/v) da Sigma. A viabilidade celular 

foi calculada pela razão de concentração de células viáveis e a concentração de células totais. 

A contagem foi feita manualmente na câmara de Neubaeur, com diluição adequada de forma 

a serem observadas no microscópio óptico (Nikon Eclipse TS100), numa resolução x400. 

No entanto para o estudo em biorreator em modo perfusão e para a repetição dos resultados 

obtidos no DOE utilizou-se o equipamento de contagem automática (Vi-Cell XR da Beckman Coulter). 
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3.5.2. Concentração de glucose e lactato 

Na medição das concentrações de glucose (Glc) e de lactato (Lac) utilizou-se o equipamento YSI 2700 

Select Analyzer (Yellow Springs Instruments Inc., EUA). As amostras foram previamente centrifugadas 

a 200g e o sobrenadante diluído de 1:5 na solução tampão de PBS (do inglês Phosphate Buffered 

Saline), para que as concentrações de glucose e lactado estivessem entre os valores 0,5g/L e 2,5g/L, 

que valores de referência do padrão interno de calibração. 

3.5.3. Determinação da atividade biológica 

A medição da atividade enzimática foi medida indirectamente, in vitro, através da clivagem do 

substrato 4-metilumbeliferol β-D-glucopiranosídeo (4-MUD) (Sigma-Aldrich, M3633) pela GBA que 

leva à libertação do composto fluorescente, 4-metilumbeliferona (4-MU). Toda a metodologia para a 

medição da atividade enzimática foi baseado em ensaios de diagnóstico da doença (Daniels and Glew, 

1982). 

Para as medições utilizou-se microplacas pretas de 96 poços (Corning #3915). Em cada poço 

foram adicionados 50µL e 50µL de solução tampão de reação com 3mM de substrato (4-MUD), vide 

Tabela 3.2. Colocou-se durante uma hora a incubar no escuro a 37°C e ao fim do período de incubação 

adicionou-se 100µL de solução tampão de stop, vide Tabela 3.3. 

Prepararam-se também brancos reacionais para cada amostra no tempo zero da reação, 

adicionando-se primeiro a solução stop e, em seguida, a solução tampão de reação com 3mM de 

4- MUD e a amostra nos mesmos volumes, iniciando-se a contagem após colocar a incubar. 

Por último, fez-se a leitura de fluorescência, em RFU (do inglês Relative Fluorescence Units), 

no espectrofotómetro Victor III (PerkinElmer) com filtros de excitação de 355nm e de emissão de 

460nm por 0,1s, utilizando o software Wallac 1420 Manager. 

3.5.3.1. Soluções tampão 

Tabela 3.2: Composição do tampão de reação 

Citrato de sódio (Vetec) 0,2 M 
Taurocolato de sódio (Sigma) 0,125% (m/v) 

Titron x100 (Sigma) 0.15% (v/v) 
pH  5,5 

Na preparação do tampão de reação com 3mM de substrato, partiu-se de uma solução stock 

concentrada de 10mM de substrato em DMSO (baseado nas especificações do produto fornecidas pelo 

fabricante- Sigma) e diluiu-se no tampão, sendo esta preparada diariamente e armazenada a 4°C. 

Tabela 3.3: Composição do tampão de stop 

Glicina (Vetec) 0,15 M 
Hidróxido de sódio (Vetec) 0,15 M 

pH  10 
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3.5.3.2. Reta de calibração 

A reta de calibração foi feita através 4-MU, produto florescente que é libertado durante a reação. 

Preparou-se uma solução stock de 4-metilumbeliferona (Sigma-Aldrich, M1381) a 1M em 

metanol (Tedia Brasil), de acordo com as especificações dadas pelo fornecedor. Os pontos da reta, de 

acordo com a Tabela 3.4, preparam-se em duplicado, fazendo as diluições sucessivas separadamente. 

Tabela 3.4: Concentração das diluições usadas para a obtenção da reta de calibração. 

Pontos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Branco 

4-MU 

(µmol) 
50 25 12.5 6.25 3.125 1.563 0.781 0.391 0.195 0.098 0.049 0.024 0.012 0.006 0 

Adicionou-se 500µL de tampão stop (diluente), em todos os microtubos correspondentes aos 

pontos da curva padrão. Para o ponto mais concentrado da reta, contendo 50µmol de 4-MU, fez-se 

uma diluição de 20x da solução de stock de 4-MU, adicionando ao microtubo, já contendo o tampão 

stop, 450µL de tampão de reação e 50µL da solução 4-MU a 1M. 

A partir do microtubo mais concentrado fez-se 13 diluições seriadas de 1:2, ou seja, transferiu-

se 500µL do microtubo mais concentrado para o menos concentrado, sucessivamente. 

Adicionaram- se na placa os pontos 4 a 14 da Tabela 3.4. O branco da curva padrão foi constituído por 

100µL de solução tampão stop e 100µL de solução tampão de reação sem substrato. Esta reta foi 

obtida a partir de uma regressão linear de primeira ordem com a interseção do eixo com a origem 

(Anexo D). 

3.6. Cálculos para o tratamento dos resultados 

3.6.1. Modo de operação batch 

3.6.1.1. Taxa específica de crescimento 

A taxa específica de crescimento (𝜇) foi determinada na fase exponencial do crescimento celular, 

denominando-se assim como taxa específica de crescimento exponencial (𝜇𝑒𝑥𝑝). Esta tem como ponto 

de partida a seguinte Equação:  

 
𝑑𝑋𝑣

𝑑𝑡
= 𝜇𝑋𝑣 (1) 

 

 ∫
𝑑𝑋𝑣

𝑋𝑣

𝑋𝑣𝑓

𝑋𝑣𝑖

= ∫ 𝜇𝑑𝑡
𝑡

0

 (2) 
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onde 𝑋𝑣 representa a concentração de células viáveis, 𝑡 o tempo de cultivo e "𝑖" e "𝑓" correspondem 

ao ponto inicial e final da fase exponencial do crescimento, respetivamente.  

Desenvolvendo a Equação (2), tem-se: 

 𝑙𝑛
𝑋𝑣𝑓

𝑋𝑣𝑖
= 𝜇𝑒𝑥𝑝𝑡 (3) 

o que é equivalente a: 

 𝑋𝑣𝑓 = 𝑋𝑣𝑖𝑒
𝜇𝑒𝑥𝑝𝑡 (4) 

Assim, para o tratamento de resultados construi-se um gráfico entre os valores  𝑋𝑣  𝑣𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 para 

cada duplicado da amostra e a taxa específica de crescimento exponencial foi calculada a partir do 

ajuste exponencial dos dados. 

Calculou-se também o tempo de duplicação (𝑡𝐷) pela Equação (6) 

 𝐿𝑛
2𝑋𝑣𝑖

𝑋𝑣𝑖
= 𝜇𝑒𝑥𝑝𝑡 (5) 

 

 𝑡𝐷 =
𝐿𝑛2

𝜇𝑒𝑥𝑝
 (6) 

 

3.6.1.2. Taxas específicas de consumo de glucose (𝒒𝑮𝒍𝒄), formação de lactato (𝒒𝑳𝒂𝒄) e 

produtividade específica da atividade biológica do produto (𝒒𝑷) 

Os cálculos das taxas específicas de consumo e produção dos metabolitos tiveram como base as 

Equações (7) a(9): 

 
𝑑𝐺𝑙𝑐

𝑑𝑡
= −𝑞𝐺𝑙𝑐𝑋𝑣 (7) 

 
𝑑𝐿𝑎𝑐

𝑑𝑡
= 𝑞𝐿𝑎𝑐𝑋𝑣 (8) 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑞𝑃𝑋𝑣 (9) 

 

Onde "𝐺𝑙𝑐" e "𝐿𝑎𝑐" representam as concentrações de glucose e lactato, enquanto "𝑃" representa a 

produtividade específica da atividade biológica da GBA. 

Tendo como base a Equação genérica (10), onde 𝜀 representa qualquer uma das variáveis 

relativas ao consumo de Glc, formação Lac e P, tem-se: 

 
𝑑𝜀

𝑑𝑡
= 𝑞𝜀𝑋𝑣 (10) 
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 𝑑𝜀 = 𝑞𝜀𝑋𝑣𝑑𝑡 (11) 

 ∫ 𝑑𝜀
𝜀𝑓

0

= ∫ 𝑞𝜀𝑋𝑣𝑑𝑡
𝑡𝑓

0

 (12) 

Considerando "𝑞𝜀" constante, então: 

 𝜀𝑓 = 𝑞𝜀 ∫ 𝑋𝑣𝑑𝑡
𝑡𝑓

0

 (13) 

O termo ∫ 𝑋𝑣𝑑𝑡
𝑡𝑓

0
 é denominado também como integral de células viáveis (ICV), foi calculado por 

aproximação numérica, utilizando o método dos trapézios, Equação (14). 

 𝐼𝐶𝑉 = ∫ 𝑋𝑣𝑑𝑡 ≅ ∑
𝑋𝑣(𝑖−1) + 𝑋𝑣(𝑖)

2
(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)

𝑛

𝑖=1

𝑡

𝑡0

 (14) 

 

onde "𝑖" representa o número da amostra experimental e "𝑛" o número total de amostras. 

A Equação (13) foi então solucionada graficamente fazendo um ajuste linear dos valores das 

concentrações de Glc, Lac e P em função dos valores de ICV, obtendo-se a reta da Equação (15), sendo 

que o declives das retas representam os valores das taxas específicas de consumo ou formação para 

cada um dos metabolitos. 

 𝜀 = 𝑞𝜀𝐼𝐶𝑉 (15) 

3.6.1.3. Cálculo do Rendimento 

Para os estudos da caracterização cinética, também foi traçado o perfil do fator de rendimento 

de glucose em lactato (𝑌𝐿𝑎𝑐/𝐺𝑙𝑐) em função do tempo, calculado pela Equação (16). 

 𝑌𝐿𝑎𝑐/𝐺𝑙𝑐 =
𝑑𝐿𝑎𝑐

𝑑𝐺𝑙𝑐
≈

∆𝐿𝑎𝑐

∆𝐺𝑙𝑐
 (16) 

 

3.6.2. Modo de operação em perfusão 

Os cálculos para o processo em perfusão tiveram como base as equações descritas em Castilho, et al., 

2008 e Hu, 2012. 

 

Figura 3.2: Esquema genérica de um CSTR a operar com recirculação de células (Hu, 2012). 

𝑄𝐴, 𝑆0 𝑄𝑃 , 𝛼𝑋𝑣 
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Fazendo uma análise ao sistema de perfusão, Figura 3.2, o caudal de alimentação (𝑄𝐴)e o 

caudal de permeado ou de perfusão (𝑄𝑃) têm de ser iguais para que o volume de trabalho se mantenha 

constante ao longo do tempo. Assumindo-se também que ocorre mistura perfeita no interior do reator 

e por isso a concentração de substrato (𝑆) no reator é a mesma que na corrente de efluente. 

3.6.2.1. Taxas específicas 

Do balanço de massa global para a concentração de células viáveis, tem-se: 

 
𝑑𝑋𝑣

𝑑𝑡
= 𝜇𝑋𝑣 − 𝛼𝐷𝑝𝑋𝑣 (17) 

 

Sendo 𝛼 o factor de perda de células, definido como a razão entre 𝑋𝑣 na corrente de saída do 

permeado e 𝑋𝑣 no interior do bioreator e 𝐷𝑝 a taxa de diluição do permeado (dia-1), razão de caudal 

volumétrico de permeado por volume de reator. O termo 𝜇 foi calculado pelo método diferencial, 

aplicando a Equação (18) 

 μ ≅
1

Xv
̅̅ ̅

∆Xv

∆t
+ αDp

̅̅̅̅  (18) 

A qGlc, qLac e qP também foram estimadas a partir do método diferencial e usaram-se as 

Equações (19) a (21): 

 𝑞𝐺𝑙𝑐 ≅ −
1

𝑋𝑣
̅̅ ̅

∆𝐺𝑙𝑐

∆𝑡
+

�̅�(𝐺𝑙𝑐𝐴 − 𝐺𝑙𝑐̅̅ ̅̅ )

𝑋𝑣
̅̅ ̅

 (19) 

 

 𝑞𝐿𝑎𝑐 ≅
1

𝑋𝑣
̅̅ ̅

∆𝐿𝑎𝑐

∆𝑡
+

�̅� ∙ 𝐿𝑎𝑐̅̅ ̅̅ ̅

𝑋𝑣
̅̅ ̅

 (20) 

 

 𝑞𝑃 ≅
1

𝑋𝑣
̅̅ ̅

∆𝑃

∆𝑡
+

�̅� ∙ �̅�

𝑋𝑣
̅̅ ̅

 (21) 

em que 𝐺𝑙𝑐𝐴 é a concentração de glucose na corrente de alimentação e D é taxa de diluição do 

biorreator, isto é, a razão entre o caudal de alimentação e o volume do reator. 

3.6.2.2. Cálculo do Rendimento 

O fator 𝑌𝐿𝑎𝑐/𝐺𝑙𝑐 foi calculado a partir da Equação (22). 

 𝑌𝐿𝑎𝑐/𝐺𝑙𝑐 =
𝑞𝐿𝑎𝑐

𝑞𝐺𝑙𝑐
 (22) 

 

3.6.2.3. Cálculo da Produtividade volumétrica e Produção Total 

A produtividade volumétrica (𝑃𝑣) foi calculada para a respetiva 𝑋𝑣 ao longo do tempo de cultivo, e 

após ter-se obtido o gráfico de 𝑃𝑣 em função do tempo, pela Equação 24, utilizando-se o método dos 

trapézios obteve-se Produção Total (𝑃𝑇) do processo em perfusão. 



 

39 

 𝑃𝑣 = 𝑞𝑃×𝑋𝑣 (23) 

 

 𝑃𝑇 = ∫ 𝑃𝑣𝑑𝑡 ≅ ∑
𝑃𝑣(𝑖−1) + 𝑃𝑣(𝑖)

2
(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)

𝑛

𝑖=1

𝑡

𝑡0

 (24) 

 

3.6.3. Cálculo da medição da atividade biológica da enzima 

A atividade biológica de uma enzima expressa em unidades internacionais (UI), definida como 1UI 

sendo a quantidade de enzima que converte 1µmol de substrato ou formação de 1µmol de produto 

por minuto (Nomenclature Committee of International Union of Biochemistry – NC-IUB, 1982) 

(Bisswanger, 2014). 

Com os valores de fluorescência das amostras e brancos reacionais, fez-se a diferença dos 

valores lidos, obtendo-se a fluorescência do produto formado após 60min de incubação, de acordo 

com o protocolo descrito anteriormente (Daniels and Glew, 1982). 

Com base na Equação obtida a partir de reta de calibração Equação (25), calculou-se a 

atividade de produto formado a partir da fluorescência (RFU) das amostras. 

 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 4 − 𝑀𝑈) = 2,75×10−2𝑅𝐹𝑈 (25) 

Por fim, o cálculo da atividade é feito através da Equação (26). 

 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑈/𝑚𝐿) =

𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜

60𝑚𝑖𝑛 ∙ 0,050𝑚𝐿
 

 

(26) 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Cultivos em frascos agitados em batch 

Os cultivos em frascos agitados tiveram como objetivo a caracterização das duas linhagens celulares, 

CHO.K1.36k e CHO.PRO-5.65p, em termos da cinética de crescimento celular, consumo e produção de 

metabolitos, glucose e lactato, respetivamente, e produção de GBA ativa (Secção 4.1.1). 

Posteriormente, determinadas as condições padrão de cultura, também foram estudadas condição em 

que produtividade específica seria maior, fazendo esta avaliação pela medição de atividade de GBA 

(Secção 4.1.2), de forma a definir qual a condição que seria executada no processo em perfusão. 

4.1.1. Caracterização cinética das linhagens celulares 

4.1.1.1. Crescimento celular e perfis metabólicos 

Para este estudo fizeram-se ensaios para cada clone, em duplicado biológico, de acordo com a 

metodologia descrita (secção 3.3.1). 

A concentração de células viáveis e a viabilidade celular podem ser observadas nas Figura 4.1 

e Figura 4.2 para os clones CHO.PRO-5.65p e CHO.K1.36k, respetivamente. Para ambos as linhagens, a 

fase exponencial ocorreu desde do início do cultivo até ao dia 3, contudo as fases estacionária e de 

morte tiveram durações distintas, o que por consequência a longevidade de cada cultura foi diferente. 

Nota-se que as células CHO.PRO-5.65p atingiram uma maior densidade celular e a viabilidade foi 

drasticamente reduzida a partir do dia 4, enquanto as células CHO.K1.36k cresceram menos, mas a 

viabilidade foi mantida, e foi superior a 95% durante os 7 dias de cultura. 

A concentração máxima de células viáveis atingidas no dia 3 de cultura pela CHO.PRO-5.65p foi 

de 6,6 ± 0,2 ×106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿 e para CHO.K1.36k foi obtido o valor de 3,4 ± 0,4×106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿. As taxas 

específicas de crescimento celular, calculadas para a fase exponencial (𝜇𝑒𝑥𝑝) foram 0,68 ±  0,01 𝑑−1 

e 0,54 ± 0,04 𝑑−1 para cada linhagem, respetivamente. A partir da 𝜇𝑒𝑥𝑝 foi calculado o tempo de 

duplicação, em que se obteve o valor de 24 ±  1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 para CHO.PRO-5.65p e 31 ± 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 para as 

células CHO.K1.36k. Estes resultados indicaram que os perfis de crescimento de ambas as linhagens 

são assim distintos. 

Relativamente à cinética de crescimento celular, a CHO.PRO-5.65p apresentou a vantagem de 

a taxa específica de crescimento ser 1,3x superior, em relação às células CHO.K1.36k, atingindo assim 

uma densidade 𝑋𝑣 de 1,9x maior. No entanto, para as células CHO.K1.36k, estas apresentaram a 

vantagem de manter a viabilidade celular por um período de tempo mais longo. 
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Figura 4.1: Perfis de concentração de células viáveis (𝑋𝑣) e de viabilidade obtidos no ensaio de cinética de cinética em frascos 
agitados para o clone CHO.PRO-5.65p. Os dados estão representados pelas médias ± desvio padrão dos duplicados biológicos. 

 

Figura 4.2: Perfis de concentração de células viáveis (𝑋𝑣) e de viabilidade obtidos no ensaio de cinética em frascos agitados 
para CHO.K1.36k. Os dados estão representados pelas médias ± desvio padrão dos duplicados biológico. 

Relativamente aos perfis de glucose e lactato para CHO.PRO-5.65p, Figura 4.3, até ao dia 2 

observou-se um consumo de glucose acompanhado pela formação de lactato. Do dia 2 ao dia 3, a 

concentração de lactato manteve-se constante, e a partir desse dia, observou-se uma diminuição na 

concentração. 

Analisando também o perfil de rendimento de glucose em lactato (𝑌𝐿𝑎𝑐/𝐺𝑙𝑐) ao longo do 

tempo, Figura 4.4, foi observado que o rendimento se manteve constante até dia 2, próximo de 

0,46g/g, a partir desse dia, houve um decaimento acentuado, atingindo-se um rendimento quase nulo. 

Numa primeira análise, poder-se-ia concluir que o shift metabólico, período em que o lactato também 

começa a ser consumido, ocorreu a partir de dia 3, de acordo com a diminuição da concentração de 

lactato observado na Figura 4.3. Contudo o shift metabólico ocorreu desde o dia 2 devido ao 

decaimento de 𝑌𝐿𝑎𝑐/𝐺𝑙𝑐, que indica o início do consumo de lactato. 
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Figura 4.3: Perfil de consumo de glucose e de produção de lactato da cultura de células CHO.PRO-5.65p em frascos agitados. 
Os dados estão representados pelas médias ± desvio padrão dos duplicados biológicos. 

 

Figura 4.4: Perfis de rendimento de glucose em lactato das duas linhagens de células CHO em frascos agitados em batch. 

 

Figura 4.5: Evolução das taxas específicas de consumo e de produção de glucose e lactato ao longo da cinética de crescimento 
para CHO.PRO-5.65p. 

As taxas específicas de consumo de glucose e de formação de lactato não foram constantes ao 

longo do tempo de cultura, como indicado pela Figura 4.5. Estas taxas foram superiores durante a fase 
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exponencial de crescimento com os valores de 𝑞𝐺𝑙𝑐 =  0,77 ±  0,10 𝑛𝑔𝐺𝑙𝑐 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄  e 

𝑞𝐿𝑎𝑐 =  0,37 ±  0,03 𝑛𝑔𝐿𝑎𝑐 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ . 

Após o shift metabólico, a taxa específica de consumo de glucose diminuiu, para o valor de 

𝑞𝐺𝑙𝑐 =  0,188 ±  0,006 𝑛𝑔𝐺𝑙𝑐 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ , devido ao consumo de lactato em simultâneo, sendo assim 

foi possível o cálculo da taxa específica de consumo de lactato, 

𝑞𝐿𝑎𝑐 =  0,077 ±  0,004 𝑛𝑔𝐿𝑎𝑐 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ . 

 

Figura 4.6: Perfil de consumo de glucose e de produção de lactato, medidos no ensaio de cinética em frascos agitados para o 
clone CHO.K1.36k. Os dados estão representados pelas médias ± desvio padrão dos duplicados biológico. 

Os perfis de consumo de glucose e produção de lactato para as células CHO.K1.36k, Figura 4.6, 

foram semelhantes aos da CHO.PRO-5.65p. O shift metabólico ocorreu também a partir do dia 2 de 

cultura, como observado pelos dados de rendimento de glucose em lactato na Figura 4.4. Os valores 

obtidos foram constantes até ao dia 2 de cultura nos dois casos. No entanto para CHO.K1.36k os 

valores foram superiores, por exemplo até ao dia 2 o valor foi de 0,62 g/g, enquanto em relação aos 

rendimentos obtidos pela CHO.PRO- 5.65p o valor foi de 0,46g/g para o mesmo período. 

 

Figura 4.7: Evolução das taxas específicas de consumo e de produção de glucose e lactato ao longo da cinética de crescimento 
para CHO.K1.36k. 
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Em relação à taxa específica de consumo de glucose para CHO.K1.36k, Figura 4.7, na fase 

exponencial de crescimento foi de 0,73 ± 0,08 𝑛𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ , enquanto que após o shift metabólico 

diminuiu para 0,272 ± 0,002 𝑛𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ . Para as taxas específicas de produção e consumo de lactato 

obtiveram-se os valores 0,40 ± 0,02 𝑛𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄  e 0,118 ±  0,001 𝑛𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ , respetivamente. 

Estes dados encontram-se resumidos na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Tabela resumo dos valores obtidos da caracterização cinética e metabólica de cada linhagem. 

 
𝝁𝒆𝒙𝒑  

d-1 
𝒕𝑫 
h-1 

𝑿𝒗 
𝟏𝟎𝟔𝒄𝒆𝒍𝒔 𝒎𝑳⁄  

𝒒𝑮𝒍𝒄 
𝒏𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒔 ∙ 𝒅⁄  

fase 
exponencial 

𝒒𝑳𝒂𝒄 
𝒏𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒔 ∙ 𝒅⁄  

fase 
exponencial 

𝒒𝑮𝒍𝒄 
𝒏𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒔 ∙ 𝒅⁄  
após shift 

𝒒𝑳𝒂𝒄 
𝒏𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒔 ∙ 𝒅⁄  

após shift 

CHO.PRO-

5.65p 
0,68 

±0,01 
24 
±1 

6,6 
±0,2 

0,77 
±0,10 

0,37 
±0,03 

0,188 
±0,006 

0,077 
±0,004 

CHO.K1. 
36k 

0,54 
±0,04 

31 
±2 

3,4 
±0,4 

0,73 
±0,08 

0,40 
±0,02 

0,272 
±0,002 

0,118 
0,001± 

O crescimento e a viabilidade celular, assim como a produção de proteínas recombinadas 

estão fortemente relacionados com a composição do meio. O estudo do metabolismo celular torna-se 

fundamental para a otimização do sistema de cultura celular e tem como objetivo aumentar 

rendimentos e diminuir acumulação de produtos tóxicos, nomeadamente lactato e amónia. A 

acumulação destes têm revelado ter um impacto negativo no crescimento celular e na produtividade 

em determinadas concentrações (Hassell et al., 1991, Zagari et al., 2013). 

No entanto, a tolerância dos níveis de concentrações desses produtos, varia com a linhagem 

celular. Assim, as diferenças dos seus efeitos podem estar na sensibilidade das enzimas chave das vias 

metabólicas da glucose e glutamina, bem como no shift metabólico que ocorre em resposta das 

alterações da composição do meio de cultura (Lao and Toth, 1997, Zagari et al., 2013). 

Estudos mostraram que concentrações de amónio acima de 5,1mM e de lactato acima de 

58mM afetaram a viabilidade celular, assim como o crescimento celular. No entanto, neste estudo a 

máxima concentração de lactato produzida foi de 12mM, tanto para CHO.PRO-5.65p, como para 

CHO.K1.36k, não tendo qualquer efeito inibitório. Embora, para CHO.PRO-5.65p se tenha verificado 

um decréscimo na viabilidade celular, este poderá estar associado ao esgotamento dos substratos 

(Xing et al., 2008), pois foi observado que a concentração de glucose no final do cultivo era próxima 

de zero, Figura 4.3 e Figura 4.5. 

O valor do rendimento de glucose em lactato foi menor para CHO.PRO-5.65p, 

comparativamente com CHO.K1.36. Como este valor é um rácio estequiométrico da glucose que é 

convertida em lactato, sugere que as células CHO.PRO-5.65p poderão ter utilizado de forma mais 

eficiente a glucose para a via da glicólise e posteriormente ciclo de Krebs. 

Assim, o elevado rendimento de glucose em lactato é um forte indicador do metabolismo 

energético da célula estar num estado oxidativo elevado, em que parte da glucose está a ser canalizada 
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para a via da glicólise, gerando piruvato, que posteriormente é oxidado em CO2 e água no ciclo TCA na 

mitocôndria, enquanto que a restante glucose é convertida em lactato. Este fenómeno é referido como 

“glicólise aeróbia”, pois o lactato é produzido mesmo com oxigénio disponível em quantidades 

suficientes (Hu and Zhou, 2012). Quando o rendimento diminui, significa que o lactato começa a ser 

fonte de carbono e de energia para a célula, sendo reoxidado em piruvato pela desidrogenase lactato, 

dando de novo início à via da glicólise e do ciclo TCA, paralelamente com o consumo de concentrações 

baixas de glucose (Zagari et al., 2013). 

4.1.1.2. Atividade enzimática 

Para além de se conhecer a cinética de crescimento celular e os perfis metabólicos, também é 

importante conhecer-se a cinética de formação do produto. No entanto, outro fator muito importante 

é produzir a proteína biologicamente ativa, para que desempenhe o seu papel fisiológico no 

organismo. Assim, foi avaliada a produção de GBA ativa pelas células CHO de ambas as linhagens 

cultivadas em frascos agitados em modo batch. 

Na Figura 4.8, observa-se que a produção de enzima ativa acompanhou o crescimento celular, 

indicando que a GBA é um produto primário. Comparando os dois clones, nota-se que a produção de 

GBA foi superior na cultura de células CHO.PRO-5.65p do que para as células CHO.K1.36k. Uma 

hipótese para explicar a diferença na produção de GBA, pode estar relacionada com os perfis de 

glicosilação. Na produção da GBA recombinada os resíduos de ácido siálico, galactose e N-acetil-

glicosamina são removidos sequencialmente para expor os resíduos de manose, para que a enzima 

seja absorvida pela células dos macrófagos (Friedman et al., 1999). Para além disso, a linhagem 

CHO.PRO-5 na glicosilação das glicoproteínas, em estudos anteriores, apresentou uma redução nas 

proporções dos resíduos terminais do ácido siálico, podendo assim apresentar vantagens na exposição 

dos resíduos de manose (Lee et al., 2001). 

 

Figura 4.8: Perfis de atividade enzimática de GBA e de crescimento celular em frascos agitados em modo batch. Dados 
representados pela média ± desvio-padrão. 
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Para CHO.PRO-5.65p o maior valor atingido de atividade enzimática coincidiu com a maior 

concentração celular alcançada no dia 3 do cultivo, com o valor de 48 ± 3 𝑈/𝑚𝐿, enquanto para 

CHO.K1.36k o valor máximo atingido foi de 26 ± 2 𝑈/𝑚𝐿 no dia 6 de cultura. Portanto, a produção 

máxima foi aproximadamente 1,8x maior para CHO.PRO-5.65p. 

A Figura 4.9 demonstra que os perfis de atividade da enzima variaram com a integral de células 

viáveis, o que por consequência demonstra que a produtividade específica (𝑞𝑃), determinada pelo 

declive da equação que descreve os dados, não foi constante ao durante o tempo de cultura. Para as 

células CHO.PRO-5.65p, 𝑞𝑃 foi aproximadamente constante e crescente entre os dias 1 e 3 

(excluindo- se os dois últimos pontos) no valor de 7,2 ± 0,1 𝑈 106𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄  e para CHO.K1.36k, entre 

os dias 2 e 6 (excluindo-se o primeiro e ultimo ponto), no valor e 1,7 ± 0,1 𝑈 106𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ . 

 

Figura 4.9: Perfis da atividade enzimática em relação à integral de células viáveis (ICV). Dados de atividade de GBA estão 
representados pelas médias ± desvio padrão. 

4.1.2. Estudo da influência da temperatura e do ácido valérico 

De acordo com o planeamento experimental descrito na Secção 3.3.2 (vide Tabela 3.1), foi estudada a 

influência da suplementação com ácido valérico a 0, 1 e 2mM no meio de cultura, combinada com 

diferentes temperaturas (31, 34 e 37°C). Os efeitos destes tratamentos na cinética de crescimento e 

metabolismo celular podem ser observados nas Figura 4.10 e Figura 4.11 para CHO.PRO-5.65p, e nas 

Figura 4.13 e Figura 4.14 para CHO.K1.36k. 

Nas Figura 4.10 e Figura 4.13, os resultados foram divididos em dois grupos: o gráfico A é 

referente às culturas realizadas a 31°C [1] e a 31°C com 2 mM de ácido valérico [3], comparativamente 

com a condição controlo [2] (37°C, sem ácido valérico), enquanto que o gráfico B é referente aos 

cultivos a 37°C com 2 mM de ácido [4] e a 34°C com 1 mM de ácido valérico [5-7], correspondente ao 

ponto central do planeamento experimental, também comparados com o controlo [2]. 
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4.1.2.1. TInfluência da temperatura e ácido valérico para o clone CHO.PRO-5.65p 

Analisando as células CHO.PRO-5.65p, Figura 4.10, para a condição controlo, o máximo de células 

viáveis alcançado foi ao dia 3, tendo sido a viabilidade mantida contante até esse dia. No entanto, a 

partir do dia 3 a viabilidade decaiu, assim como a concentração de células viáveis. Estes resultados 

também foram observados nos estudos da caracterização cinética (Secção 4.1.1). 

Verificou-se para as condições de hipotermia moderada houve um abrandamento na taxa 

específica de crescimento e a viabilidade foi mantida constante. Comparando as condições [1] e [2], 

Tabela 4.2, a taxa específica de crescimento a 31°C foi de 0,54 ±  0,00 𝑑−1, enquanto que para a 

condição a 37°C obteve-se um valor superior, 0,75 ± 0,03 𝑑−1. Entre as condições [3] e [4] também se 

constatou a mesma relação. A temperatura pode ser usada no controlo de proliferação celular devido 

à supressão do crescimento quando as células são cultivadas em condições de hipotermia moderada 

(Kaufmann et al., 1999, Yoon et al., 2005, Masterton and Smales, 2014). Reuveny et al. (1986) para as 

temperaturas 28, 31 e 34°C, e Trummer et al. (2006b) para temperturas 30 e 33°C, também 

observaram que a influência apenas da temperatura também mantia a viabilidade constante por um 

período mais longo. 

Nas condições em que o meio de cultura continha 2mM do ácido, a 31°C [3] e a 37°C [4], foi 

observado um efeito negativo no crescimento celular comparativamente com o controlo. Para a 

condição [3] a viabilidade manteve-se constante ao longo do tempo enquanto que, para a condição 

[4], a viabilidade decaiu no terceiro dia de cultura, indicando que a adição de 2mM do ácido é citotóxica 

a 37°C, mas não em condição de hipotermia moderada, assim como observado por Coronel et al. 

(2016) após a suplementação com ácido valérico e ácido butírico na concentração de 1mM. 

Tabela 4.2: Taxas específicas de crescimento e concentração de células viáveis do clone CHO.PRO-5.65p para cada condição. 

 [1](31°C,0mM) [2]Ctr (37°C, 0mM) [3](31°C, 2mM) [4](37°C, 2mM) [5-7](34°C, 1mM) 

µ(d-1) 0,54±0,00 0,75±0,03 0,34±0,03 0,60±0,03 0,41±0,03 
Xv (106/mL) 5,3±0,4 7,6±0,1 2,7±0,1 4,0±0,7 4,8±0,2 

Para o ponto central [5-7] observou-se um perfil semelhante ao da condição [1]. O valor de 𝑋𝑣 

nestas condições foi menor que a do controlo nos dias iniciais da cultura. Posteriormente, 𝑋𝑣 tanto da 

cultura [1] como da cultura [5-7] ultrapassou o valor de 𝑋𝑣 do controlo, a partir dos dias 4 e 5, 

respetivamente. Os dados demonstraram que o crescimento celular é prolongado a 31°C [1] e a 34°C 

com 1mM de ácido [4], mostrando que o ácido a nesta concentração também não é citotóxico, uma 

vez que a viabilidade se manteve alta durante o período de cultura analisado. 
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Figura 4.10: Perfis de crescimento nas diferentes condições experimentais para CHO.PRO-5.65p. Os dados estão representados 
com [o número referente a cada condição descritas na Tabela 3.1] seguido da temperatura e concentração de ácido valérico. 

As linhas a tracejado (_ _ _ _ ) representam a viabilidade celular e as linhas a cheio (____) representam a concentração de células 

viáveis (𝑋𝑣). A condição controlo (Ctr) está representado de cor preto, presente em ambos os gráficos. No gráfico A, para além 
da condição controlo, tem se as culturas estudadas a de 31°C com e sem suplementação de ácido valérico. No gráfico B tem-
se as culturas estudadas a 37 e 34°C (ponto central). Os dados estão representados como média ± desvio padrão de cada 
duplicado analítico ou triplicado do ponto central. 

As células que foram mantidas a 37°C ou a 31°C com suplementação de ácido valérico 

apresentaram uma taxa específica de crescimento celular menor em relação às condições estudadas 

para as mesmas temperaturas, mas sem a suplementação do ácido. Por tanto, a adição de ácido 

valérico teve um impacto negativo no crescimento celular corroborando os estudos que indicam que 

a adição de ácido valérico suprime a o crescimento celular (Liu et al., 2001, Coronel et al., 2016, Park 

et al., 2015). 

Os perfis de glucose e lactato podem ser observados na Figura 4.11 e verifica-se que a 

diminuição da concentração de glucose ao longo do tempo foi menor para a condição [3] relativamente 
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à condição controlo [2], como tal a concentração de lactato formada também foi menor. Na Tabela 

4.3. encontram-se resumidos os valores das taxas específicas de consumo e produção, assim como 

cálculo do rendimento de glucose em lactato. Os valores foram obtidos através dos dados do dia 0 até 

ao dia 3 de cultura, pois a teve-se em conta a duração da fase exponencial de crescimento celular na 

condição controlo [2]. 

 

 

 

Figura 4.11: Evolução das concentrações de glucose (A) e lactato (B) ao longo do tempo nas diferentes condições 
experimentais para CHO.PRO- 65p. Dados apresentados pela média ± desvio-padrão de cada duplicado analítico ou triplicado 
do ponto central 

Verificou-se que para a temperatura de 31°C [1] a taxa de consumo de glucose foi maior do 

que para 37°C [2], valores apresentados na Tabela 4.3. Estes resultados não estão de acordo com dados 

encontrados na literatura, pois vários estudos demonstram que com a diminuição da temperatura a 

taxa específica de consumo de glucose, assim como a de formação de lactato deveriam de ser menores 

relativamente às obtidas para 37°C, em que na maioria dos estudos é a condição controlo (Chen et al., 

2004, Trummer et al., 2006b, Coronel et al., 2016, Reuveny et al., 1986). 

O rendimento de glucose em lactato foi superior para 31°C [1] em relação ao calculado para 

37°C [2], sugerindo que a glucose não foi utilizada de forma tão eficiente para o crescimento celular. 

Estudos de Trummer et al. (2006b) demonstraram que o rendimento de glucose em lactato diminui 
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com o aumento da temperatura. Yoon et al. (2005) também verificou o mesmo, no entanto para 

valores de pH 7,60 e 7,80. 

A suplementação com ácido valérico levou a uma redução do metabolismo celular, o que 

poderá justificar a diminuição nas taxas específicas de consumo de glucose e diminuição do 

rendimento de glucose em lactato, por exemplo comparando as condições [2] e [4], ou [1] e [3]. 

Coronel et al. (2016) observou também a 31°C com adição do mesmo ácido havia diminuição do 

metabolismo, assim como Park et al. (2015) que também constatou o mesmo, mas para 37°C. 

Tabela 4.3: Taxas específicas de consumo de glucose, produção de lactato e rendimento de glucose em lactato, nas diferentes 
condições para CHO.PRO-5.65p. Valores calculados com os dados desde dia 0 até dia 3 de cultivo. Dados da condição controlo 
encontram-se a negrito. 

 [1](31°C, 0mM) [2] Ctr(37°C, 0mM) [3](31°C, 2mM) [4](37°C, 2mM) [5-7](34°C, 1mM) 

qGlc(ng/cels∙d) 0,46±0,01 0,40±0,01 0,39±0,09 0,31±0,00 0,62±0,01 
qLac(ng/cels∙d) 0,20±0,01 0,15±0,00 0,14±0,01 0,10±0,00 0,26±0,00 

YLac/Glc (g/g) 0,44±0,00 0,38±0,01 0,37±0,07 0,32±0,00 0,42±0,01 

Os dados de atividade de GBA ao longo do tempo podem ser observados na Figura 4.12. Os 

perfis de produção foram semelhantes aos perfis de crescimento celular, exceto para as condições [4] 

e [5-7]. 

Embora, tenha sido atingida uma concentração de células viáveis maior na cultura da condição 

[4] do que nas culturas das condições [5-7], Figura 4.10 , a atividade da enzima ao longo do tempo, foi 

menor na condição [4], Figura 4.12-B, o que indica que a modificação nas condições de cultura afeta a 

produção 

A suplementação com 2 mM de ácido valérico teve um efeito negativo na atividade da enzima 

a 37°C [4], comparativamente com o controlo, podendo ser verificado pelos valores de 𝑞𝑃, Figura 

4.12- C., em que houve uma redução de 64% no valor de atividade em relação ao controlo [2]. 

A diminuição da temperatura para 31°C [1] teve um efeito positivo no valor de 𝑞𝑃. Para a 

condição controlo obteve-se um 𝑞𝑝 = 14 ± 3 𝑈 106𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ , enquanto que para a condição [1] 

obteve-se 𝑞𝑝 =  58 ±  5 𝑈 106𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ . O estudo da influência da temperatura na 𝑞𝑃 demonstrou 

que a diminuição da temperatura aumentou 𝑞𝑃 em 4,1x em relação ao controlo. 

Houve então um aumento de 𝑞𝑝 embora µ tenha sido menor para a menor temperatura. Kou 

et al. (2011), assim como outros autores Kaufmann et al. (1999), Yoon et al. (2005), Chen et al. (2004), 

Fox et al. (2005), Rodriguez et al. (2010) demonstraram a mesma relação inversa entre µ e 𝑞𝑝. 

Alguns autores apontam como uma das razões o aumento da longevidade das células, 

reduzindo a libertação de enzimas proteolíticas pelas células mortas. Embora, outros autores também 

tenham demonstrado que a diminuição da temperatura aumenta os níveis de transcritos do gene, 

sendo este efeito específico de cada linhagem celular podendo estar relacionado com o sitio de 

integração do gene recombinado (Yoon et al., 2003a, Yoon et al., 2003b, Chen et al., 2004). 
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Figura 4.12: Dados relativos às células CHO.PRO-5.65p. (A) Perfis de atividade de GBA para as diferentes condições de cultura 
a 31°C sem ácido [1] e com ácido valérico 2mM [3] em (A); 37°C com ácido 2mM [4] e a 37°C com ácido a 1Mm [5-7] em (B). 
(C) Produtividade específica (𝑞𝑃) nas diferentes condições. Dados apresentados como média ± desvio-padrão. 
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4.1.2.2. Influência da temperatura e ácido valérico para o clone CHO.K1.36k 

O efeito das condições de cultura no crescimento das células CHO.K1.36k pode ser observado 

na Figura 4.13. O valor máximo da concentração de células foi obtido na condição controlo [2], 

indicando que houve redução do crescimento celular em todas as condições experimentais avaliadas. 

No período de cultivo estudado, a viabilidade foi mantida acima dos 95% para todas as culturas. 

 

 

 

Figura 4.13: Perfis de crescimento nas diferentes condições experimentais para CHO.K1.36k. Os dados estão representados 
com [o número referente a cada condição descritas na Tabela 3.1] seguido da temperatura e concentração de ácido valérico. 

As linhas a tracejado (_ _ _ _) representam a viabilidade celular e as linhas a cheio (____) representam a concentração de células 
viáveis (𝑋𝑣). A condição controlo (Ctr) está representado de cor preto, presente em ambos os gráficos. No gráfico A, para além 
da condição controlo, tem se as culturas estudadas a de 31°C com e sem suplementação de ácido valérico. No gráfico B tem-
se as culturas estudadas a 37 e 34°C (ponto central). Os dados estão representados como média ± desvio padrão de cada 
duplicado analítico ou triplicado do ponto central. 

A taxa específica de crescimento celular (µ) calculada nas diferentes condições pode ser 

observada A µ para a temperatura de 37°C e com a adição de 2 mM do ácido valérico [4] foi menor 

relativamente à condição controlo, sendo estes resultados concordantes com Coronel et al. (2016) 

para a mesma temperatura, mas utilizando 1mM do ácido. Park et al. (2015) também constatou uma 
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diminuição gradual de µ com o aumento das concentrações de ácido para os valores 1, 1,5 e 2mM para 

a temperatura de 37°C. 

Tabela 4.4. Verificou-se que a diminuição da temperatura para 31°C [1] teve um efeito negativo 

na µ, comparando com o controlo [2]. No entanto, para a condição de temperatura reduzida a 31°C, a 

suplementação com o ácido na condição [3], demonstrou ter um efeito positivo, comparativamente à 

condição [1], condição na qual o ácido não foi adicionado. Contudo, Coronel et al. (2016) para a mesma 

temperatura e com adição de 1mM de ácido valérico verificou que houve uma redução moderada de 

µ. 

A µ para a temperatura de 37°C e com a adição de 2 mM do ácido valérico [4] foi menor 

relativamente à condição controlo, sendo estes resultados concordantes com Coronel et al. (2016) 

para a mesma temperatura, mas utilizando 1mM do ácido. Park et al. (2015) também constatou uma 

diminuição gradual de µ com o aumento das concentrações de ácido para os valores 1, 1,5 e 2mM para 

a temperatura de 37°C. 

Tabela 4.4: Taxa específica de crescimento (µ) e concentração máxima de células viáveis (XV) para cada condição para 
CHO.K1.36k. 

 [1] (31°C, 0mM) [2] Ctr (37°C, 0mM) [3] (31°C, 2mM) [4] (37°C, 2mM) [5-7] (34°C, 1mM) 

µ (d-1) 0,09±0,00 0,38±0,01 0,21±0,01 0,21±0,01 0,20±0,01 
Xv (106/mL) 0,83±0,01 1,68±0,01 1,50±0,06 1,02±0,01 1,40±0,10 

 

 

Figura 4.14: Evolução das concentrações de glucose (A) e lactato (B) ao longo do tempo nas diferentes condições 
experimentais para CHO.K1.36k. Dados apresentados pela média ± desvio-padrão. 
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Relativamente aos perfis de consumo de glucose e lactato, Figura 4.14-B, no dia 3 as 

concentrações de lactato começaram a ser constantes, exceto para condição [2] em que continuou a 

haver um aumento. 

Para estas células, comparando as condições [1] e [2], pela Tabela 4.5, verificou-se que com a 

diminuição da temperatura a taxa de consumo de glucose foi menor, assim como a produção de 

lactato, sendo o rendimento deste também mais baixo, corroborando com os dados encontrados na 

literatura (Chen et al., 2004, Trummer et al., 2006b, Coronel et al., 2016). 

Comparando as condições [2] e [4], ou [1] e [3] veificou-se com a suplementação do ácido 

houve uma diminuição na taxa específica de consumo da glucose. Park et al. (2015) também constatou 

um menor consumo de glucose nas condições nas quais o ácido tinha sido adicionado a 37°C. 

Pelos dados apresentados na Tabela 4.5, esta diminuição do consumo de glucose não 

demosntrou ter um efeito notável na produção de lactato, e o rendimento de glucose em lactato foi 

maior na presença do ácido. Assim, a adição do ácido teve um efeito negativo, indicando que a glucose 

não foi utilizada de forma efeciente pela célula, justificando o período de latência no crescimento 

celular. No entanto, estes resultados não estão de acordo com Coronel et al. (2016), que verifou que 

os coeficientes de rendimento de glucose em lactato foram ligeiramente reduzido nas culturas com 

temperaturas mais baixas (31 e 34°C) e com adição de ácido. 

Tabela 4.5: Taxas específicas de consumo de glucose, produção de lactato e rendimento de glucose em lactato, nas diferentes 
condições para as células CHO.K1.36k. Valores calculados com os dados desde de dia 0 até dia 3 de cultivo. Dados da condição 
controlo encontram-se a negrito. 

 [1](31°C, 0mM) [2](37°C, 0mM) [3](31°C, 2mM) [4](37°C, 2mM) [5-7](34°C, 1mM) 

qGlc(ng/cels∙d) 0,7±0,1 0,8±0,1 0,4±0,0 0,6±0,1 0,9±0,1 
qLac(ng/cels∙d) 0,3±0,0 0,4±0,0 0,2±0,0 0,4±0,0 0,6±0,0 

YLac/Glc (g/g) 0,4±0,1 0,5±0,0 0,8±0,1 0,6±0,2 0,7±0,1 

Os resultados de atividade de GBA ao longo tempo, Figura 4.15-A e B, revelaram que os valores 

de todas as condições experimentais, exceto a [3], foram menores que os do controlo, sugerindo que 

a suplementação com 2 mM de ácido valérico a 31°C aumenta a produção de GBA. Relativamente aos 

dados de produtividade específica, 𝑞𝑃, Figura 4.15-C, foi observado aumento de 7,3 vezes na condição 

[3]. Estes resultados demonstram o efeito positivo das condições de hipotermia moderada combinada 

com a suplementação de ácido valérico, como os observados por Coronel et al. (2016). 

Adicionalmente, verificou-se que tanto a condição de hipotermia moderada sozinha [1] quanto a 

suplementação com ácido a 37°C [4] ou a 34°C [5-7] não promoveram o aumento de 𝑞𝑃. 

Para estas células é difícil de determinar se de facto o produto de interesse estará associado 

ao crescimento celular, pois na Figura 4.13 para a condição controlo [2], verificou-se que a fase 

exponencial do crescimento foi até ao terceiro dia de cultivo, mantendo-se a concentração 

aproximadamente constante a partir desse dia. No entanto observando a Figura 4.15-A ou B, a 
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atividade de GBA na condição [2] aumentou ligeiramente até ao dia 4, mas a partir desse dia teve um 

aumento mais acentuado. Caso este produto estivesse relacionado com o crescimento celular teria 

que se verificar um aumento de atividade até dia 3, coincidente com a fase exponencial de 

crescimento, e posteriormente observar valores de atividade constantes após o fim da fase 

exponencial do crescimento.  

A diminuição da temperatura não teve influência na produtividade específica, o que pode ser 

observado comparando as condições [1] e [2] na Figura 4.15-C. 

 

 

 

 

Figura 4.15: Dados relativos à CHO.K1.36k.(A) Perfis de atividade de GBA para condição controlo [2] e condições [1] e [3] 
(31°C). (B) Perfis de atividade GBA para condição controlo, condição [4] (37°C com 2mM) e condição ponto central [5] a [7]. 
(C) Produtividade específica nas diferentes condições.
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Comparando os resultados obtidos pelas células CHO.PRO-5.65p e CHO.K1.36k em resposta às 

mesmas condições de cultivo, observou-se que na condição em que se obteve o valor de 𝑞𝑃 mais 

elevado (31°C e 31°C com ácido, respetivamente), foi também a condição em que o rendimento de 

glucose em lactato foi maior para as duas linhagens. 

Ambas as linhagens são produtores da mesma enzima, no entanto as respostas às condições 

foram muito diferentes, reforçando a ideia de que os efeitos benéficos da diminuição de temperatura, 

por Yoon et al. (2003a), são específicos de cada linhagem, podendo isto ser extrapolado para a adição 

do ácido valérico ao meio de cultura. 

4.1.2.3. Desenho gráfico do modelo matemático obitdo pelo DOE 

A Figura 4.16 ilustra os modelos matemáticos que relacionam os parametros de temperatura vs 

concentração de ácido valérico e produtividade específica (𝑞𝑃), através da evolução das cores frias em 

cores quentes, para as condições em que foram obtidos os valores mais elevados de 𝑞𝑃. Verificou- se 

que os dois clones obtiveram resultados opostos em relação à adição de ácido valérico. Para a 

CHO.PRO-5.65p o melhor resultado foi a 31°C a 0 mM e para a CHO.K1.36k o melhor resultado foi a 

31°C a 2 mM, conforme discutido na Secção anterior. 

O modelo para CHO.PRO-5.65p indicou, com base na tendência das cores quentes, que para 

temperaturas abaixo de 31°C o resultado poderia ser ainda mais promissor, enquanto que o modelo 
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para a CHO.K1.36k ainda não é claro, mas demonstra haver uma relação inversa entre a temperatura 

e o ácido. 

No entanto será necessário avaliar experimentalmente se a diminuição da temperatura seria 

benéfica, ou se a diminuição combinada com o ácido valérico melhora a produção do produto de 

interesse para todas as linhagens celulares CHO. No entanto os resultados obtidos neste estudo 

apoiam a afirmação de Yoon, et al.(2003b) quando diz que o efeito benéfico do abaixamento da 

temperatura parece ser específico da linhagem celular. 

4.1.2.4. Repetição da melhor condição obtido na DOE para CHO.PRO-5.65p 

A condição que revelou haver maior atividade biológica de GBA foi a condição [1] (31°C sem adição de 

ácido valérico), para a linhagem celular CHO.PRO-5.65p (Secção 4.1.2.1.). Assim, para confirmar os 

resultados obtidos do DOE, esta condição foi repetida comparativamente à condição controlo [2]. Os 

resultados referente a este segundo ensaio foram denominados [1]* e [2]*. 

Os perfis de crescimento celular apresentaram diferenças, Figura 4.17. No resultado obtido 

pelo DOE, a concentração de células viáveis atingida durante o período de cultura foi menor 

relativamente à concentração de células atingida na repetição da mesma condição. O valor de 𝑋𝑣 

atingido no DOE ao dia 3, último dia da fase exponencial de crescimento, foi de 5,3 ± 0,4 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿, 

enquanto que no ensaio de repetição foi de 8,1 ± 0,3 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿. Como tal, também houve diferenças 

nas taxas específicas de crescimento e no somatório do ICV obtidos. No estudo de DOE os valores 

foram menores em relação aos alcançados durante o segundo ensaio. Os valores encontram-se 

resumidos na Tabela 4.6. 

 

Figura 4.17: Perfis de crescimento para CHO.PRO-5.65p. Os dados estão representados com [o número referente a cada 

condição descritas na Tabela 3.1]. As linhas a tracejado (_ _ _ _ ) representam a viabilidade celular e as linhas a cheio (____) 
representam a concentração de células viáveis (𝑋𝑣). Os resultados obtidos no primeiro estudo estão representados por [1] e 
[2], os dados obtidos na repetição estão representados por [2]* e [1]*. Os dados estão apresentados como média ± desvio 
padrão de cada duplicado analítico. 
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No segundo ensaio verificou-se a mesma relação observada no DOE, ou seja, com diminuição 

da temperatura houve um abrandamento do crescimento e um aumento na produtividade específica, 

verificando-se também que a viabilidade se manteve alta durante um período de tempo maior. Para 

além disso, as taxas específicas de consumo de glucose e produção de lactato foram maiores, assim 

como o rendimento de glucose em lactato foi maior, tal como verificado pela primeira vez para a 

condição [1]. 

No entanto, os valores obtidos no DOE foram diferentes dos obtidos quando se repetiu a 

experiência. 

Tabela 4.6: Resumo dos resultados obtidos no primeiro estudo feito para as condições controlo ([2], 37°C, 0 mM) e [1] (31°C, 
0 mM) e resultados obtidos na repetição da experiência das mesmas condições, [1]* e [2]*. As taxas específicas de consumo 

e produção de glucose (𝑞𝐺𝑙𝑐) e lactato (𝑞𝐿𝑎𝑐) foram calculadas com as amostras do dia 0 ao dia 3 de cultura. Os valores 

calculados para a taxa específica de produção de enzima ativa (𝑞𝑃) foram obtidos pelo declive da reta entre os valores 
de atividade vs os valores do somatório de ICV. 

Condições [2] [2]* [1] [1]* 

𝝁𝒆𝒙𝒑 0,75 ± 0,03 0,91 ± 0,01 0,541 ± 0,004 0,586 ± 0,008 

𝚺𝑰𝑪𝑽(até dia 5) 17 30 15 21 

𝒒𝑮𝒍𝒄(𝒏𝒈/𝒄𝒆𝒍𝒔 ∙ 𝒅) 0,40 ± 0,01 0,242 ± 0,025 0,462 ± 0,006 0,25 ± 0,03 

𝒒𝑳𝒂𝒄(𝒏𝒈/𝒄𝒆𝒍𝒔 ∙ 𝒅) 0,151 ± 0,001 0,104 ± 0,002 0,204 ± 0,005 0,166 ± 0,004 

𝒀𝑳𝒂𝒄/𝑮𝒍𝒄(𝒈/𝒈) 0,383 ± 0,005 0,429 ± 0,001 0,442 ± 0,004 0,66 ± 0,07 

𝒒𝑷(𝑼/𝟏𝟎𝟔𝒄𝒆𝒍𝒔 ∙ 𝒅) 14 ± 3 12 ± 1 58 ± 5 37 ± 1 

As taxas de consumo de glucose para as condições [2]* e [1]* apresentaram uma redução de 

~40% e de ~45%, respectivamente, em relação aos obtidos no DOE. Para as taxas de produção de 

lactato verificou-se uma redução em ~30% para condição [2]* e uma redução em ~20%, para 

condição [1]*. Em relação ao rendimento de glucose em lactato verificou-se um aumento de ~50%, 

para condição [1]*, enquanto para a condição [2]* apenas se observou um aumento de ~10%. 

Relativamente à produtividade específica de GBA ativa observou-se uma redução de ~36%. 

As células usadas no primeiro ensaio (DOE) e na confirmação dos resultados foram inoculadas 

a partir de células com número de passagens diferentes. No estudo do DOE as células estiveram 26 

dias em cultura até serem inoculadas, enquanto que as células inoculadas para o segundo ensaio foram 

mantidas em cultura apenas por 7 dias. Talvez esta diferença do número de passagens justifique o 

maior crescimento celular no segundo ensaio, e por isso a maior concentração de células obtida. 

Embora, o perfil da atividade biológica da enzima tenha sido semelhante ao obtido no DOE, Figura 

4.18, devido à elevada concentração de células viáveis, a produtividade específica foi menor. 

Como tal, os resultados obtidos no segundo ensaio confirmam os obtidos pelo DOE, apesar das 

diferenças observadas. No seguimento do objetivo do trabalho e devido à confirmação dos resultados 

do DOE, decidiu-se fazer o cultivo em biorreator em perfusão com as células CHO.PRO-5.65p. Adotou 
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uma estratégia bifásica, ou seja, inicialmente promoveu-se o crescimento celular a 37°C e 

posteriormente fez-se alteração da temperatura para 31°C, com o intuito de promover a produção de 

GBA. 

 

Figura 4.18: Perfis de atividade específica de GBA obtidos no estudo do DOE, condições [1] e [2] (linhas a tracejado), e obtidos 
pelo ensaio de repetição [1]* e [2]*(linhas a cheio). Dados estão representados pela média ± desvio-padrão. 

4.2. Cultura em biorreator modo perfusão 

Como o principal objetivo deste trabalho foi desenvolver o processo de produção de GBA em perfusão, 

fez-se previamente um estudo em pseudo-perfusão (PP) da estratégia de alimentação (Anexo C), para 

além dos estudos em batch (Secção 4.1.2) para definir as condições de cultura em perfusão. 

Com base nos resultados de PP, que indicaram que alimentação poderia ser feita em degraus, 

a perfusão foi iniciada no dia 3 a partir de 0,5 até 2vvd conforme descrito na metodologia (Secção 

3.4.2). A estratégia de alimentação não foi iniciada com 1vvd, pois nos estudos em PP, as células 

atingiram a mesma concentração e mantiveram uma viabilidade alta tanto a 1vvd como na 

alimentação em degraus. Assim, a estratégia em degraus representou uma vantagem económica em 

relação ao consumo de meio de cultura. No entanto, na cultura em biorreator aumentou-se a troca de 

meio para 2vvd, para garantir que os requerimentos nutricionais das células seriam mantidos, pois o 

estudo em PP mostrou que apenas se conseguia manter 𝑋𝑣 com uma taxa de diluição de 1vvd até ao 

máximo de ~35×106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿, havendo posteriormente um rápido consumo de glucose, não sendo 

a concentração de glucose suficiente para manter esta concentração de células viáveis (Anexo C). 

O reator foi inoculado com 0,64 ± 0,03×106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿. A perfusão foi iniciada no terceiro dia 

de cultura, pois segundo os estudos anteriores do crescimento celular (secção 4.1.1), a fase 

exponencial destas células durou até ao terceiro dia, em modo batch, atingido a sua concentração 

máxima. O volume de trabalho inicial foi de 1,4L, para que após o início da perfusão, o volume de 

trabalho no reator fosse de aproximadamente 1L, pois como explicado anteriormente, para o 

enchimento do settler e das tubagens foi necessário um volume de ~0,4L. 
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Os caudais de alimentação e de permeado usados, assim como os dados de crescimento 

celular, podem ser observados na Figura 4.19. As concentrações de glucose e de lactato podem ser 

observadas na Figura 4.20. De forma a facilitar a visualização dos gráficos, de acordo com a escala 

utilizada, 1vvd também poderá aparecer equivalente a 100% da fração de volume de meio trocado por 

dia. 

Para além do critério de se iniciar a perfusão enquanto as células estivessem em crescimento 

exponencial, um segundo critério foi usado, ajustar a corrente de alimentação para a manutenção da 

concentração de glucose entre 1 e 2 𝑔/𝐿 no biorreator. A perfusão iniciou-se com 0,5vvd no terceiro 

dia, de forma a não comprometer o crescimento e a viabilidade celular, pois a concentração de glucose 

atingiu 2,4 𝑔/𝐿, caso a perfusão não se tivesse iniciado a concentração de glucose poderia não ser 

suficiente. No dia 4, aumentou-se a taxa de diluição para 0,75vvd, pois a concentração estava a 

1,86 𝑔/𝐿, tendo sido mantida até ao dia 6. Experimentalmente, as taxas de diluição da alimentação 

medidas foram de 0,66vvd e 0,81vvd para os dias 4 e 5, enquanto que, para a taxa de diluição do 

permeado foram medidos 0,69 e 0,76vvd, para os mesmos dias. Estas diferenças podem ser 

observadas no gráfico da Figura 4.19 ao longo do tempo de cultura, pela diferença entre os degraus e 

pela diferença das linhas a cheio e a tracejado de cor preta. Teoricamente estas linhas deveriam ser 

coincidentes, mas devido ao se estar a trabalhar no limite inferir ao das rotações da bomba foram 

precisos reajustes no rotor da bomba ao longo do processo, para ajustar o caudal de alimentação e de 

permeado, de forma a que volume de trabalho se mantivesse constante. 

 

 

Figura 4.19: Perfis de crescimento, taxas de diluição da corrente de alimentação e permeado medidos experimentalmente. O 
inicio da perfusão começou dia 3 e shift de temperatura para 31°C fez-se no dia 7 de cultura. 
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Figura 4.20:Perfis de glucose, lactato e a viabilidade. Taxas de diluição calculadas experimentalmente da corrente de 
alimentação e da corrente de permeado. No dia 3 deu-se o inicio da perfusão e o shift de temperatura fez-se dia 7. 

No dia 6 aumentou-se para 1vvd (experimentalmente 1,3vvd) pois a concentração de glucose 

estava 1,9 𝑔/𝐿. A partir do dia 7 aumentou-se para 2vvd (em média experimentalmente o valor até ao 

fim do cultivo foi 1,9vvd), pois a concentração continuava a 1,9 𝑔/𝐿 no dia 7 e 𝑋𝑣~20× 106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿, 

ou seja, 1vvd poderia não ser adequado para fornecer a quantidade de glucose suficiente às células 

para as manter vivas. 

A concentração máxima de células viáveis, alcançada no dia 12, foi de 

48,6 ±  0,8 × 106𝑐𝑒𝑙𝑠/ 𝑚𝐿 com viabilidade de 96%. 

Decidiu-se mudar a temperatura para 31°C no dia 7, Figura 4.19, pois a concentração de células 

viáveis chegou a valor desejado 20× 106𝑐𝑒𝑙𝑠/ 𝑚𝐿, definido com base nos estudos prévios do grupo 

(Coronel, 2015). Após o shift de temperatura, verificou-se um abrandamento no crescimento até ao 

dia 9, o que pode estar relacionados com um período de adaptação das células às novas condições. A 

partir desse dia, as células entraram novamente em fase de crescimento. No dia 11 foi necessário 

aumentar a rotação do agitador mecânico de 150 para 175rpm para manter a DO constante a 40%, 

uma vez que na cascata de controlo já estava sendo usado o caudal máximo de oxigénio. 

Pelo gráfico da Figura 4.19, do dia 3 ao dia 12 observam-se dois patamares, indicando a fase 

latência do crescimento celular, o primeiro após o início da perfusão (que está relacionado com a 

refrigeração na recirculação de células do sistema do settler) e o segundo após o shift de temperatura. 

Para o mesmo período também se observou duas fases de crescimento após o início da perfusão, a 

primeira entre o dia 6 e dia 7 e a segunda entre o dia 9 até ao dia 12, tendo sido esta última a de maior 

duração. Após o dia 12 as células entraram em fase estacionária, até que no dia 14 se iniciou o declínio 

ou morte celular, apesar das condições de cultura terem sido mantidas dentro dos parâmetros 

desejados. Mesmo que a concentração de glucose tenha sido mantida em valores elevados (> 2,9g/L), 
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Figura 4.20, é provável que tenha havido alguma limitação de outro nutriente essencial para as células 

que não foi monitorizado. 

Comparando as taxas específicas de crescimento, pelos dados da Tabela 4.7, verificou-se que 

a maior taxa calculada foi para a temperatura a 37°C, durante os dias iniciais de cultivo, 

correspondentes à fase exponencial do crescimento celular, como expectável. Assim como discutido 

anteriormente (Secção 4.1.2), sabe-se que em condições de hipotermia moderada levam à redução do 

crescimento celular. 

Tabela 4.7: Valores de taxas específicas de crescimento celular em batch a 37°C e em modo de perfusão para temperatura de 
31°C do cultivo em biorreator. Valores calculados por ajuste exponencial, as medidas representam a média ± desvio-padrão 
dos triplicados analíticos. 

Temperatura Período µ (d-1) 

37°C 0 a 3 0,82±0,02 
31°C 9 a 12 0,249±0,005 

 

A fase de crescimento que se iniciou dia 9 e durou até dia 12 (Figura 4.19), coincide com a 

diminuição da concentração de glucose e aumento de produção de lactato (Figura 4.20). Entre os dias 

12 e 14, a concentração de células viáveis manteve-se aproximadamente constante, assim como os 

perfis de glucose e lactato. O ideal seria que a concentração de células viáveis tivesse sido mantida 

constante ao longo do tempo, de forma a ser possível avaliar a estabilidade das células em termos de 

produção de GBA em perfusão. Porém, as células entraram em fase de morte antes que se pudesse 

avaliar este parâmetro. 

 

Figura 4.21: Perfis da concentração de células viáveis e de atividade biológica de GBA ao longo do tempo de cultivo. Valores 
das médias ± DP. 

Relativamente ao perfil de atividade da enzima (Figura 4.21), o valor máximo alcançado foi de 

4315 ± 193 𝑈/𝑚𝐿, no dia 11. A partir desse dia, observou-se um decaimento da atividade que pode 
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estar relacionado com a diminuição de concentração de células viáveis, que também ocorreu para o 

mesmo período. O aumento da atividade observado entre os dias 7 e 11, poderá estar relacionado 

com o aumento da taxa de diluição para 2vvd (equivalente a um tempo de residência de 12horas), pois 

a enzima perde quase toda a sua atividade à temperatura de 37°C em 24h (Anexo A). 

Em relação à produtividade específica (Figura 4.22) observou-se que não foi constante ao 

longo do tempo. Embora tenha havido um aumento de 𝑞𝑃 entre o dia 7 e o dia 11, após o shift de 

temperatura, pela Figura 4.23 este período coincide com a diminuição na taxa de crescimento. Foi 

observado um aumento de ~5x após o shift de 37°C para 31°C. Resultados semelhantes também foram 

observados por Rodriguez et al. (2005). Estes autores reportarem um aumento de 4x na produção de 

interferon, em comparação com a condição controlo a 37°C, após o shift de temperatura de 37°C para 

30°C. 

 

Figura 4.22: Perfis das taxas metabólicas de consumo de glucose, produção de lactato, com unidades de ng/cels∙d, e 
produtividade específica em U/106cels∙d. 

 

Figura 4.23: Evolução da taxa específica de crescimento ao longo do processo de cultivo. 
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A determinação dos valores de µ mostraram que a partir de dia 2 houve uma queda no 

crescimento, Figura 4.23, coincidente com o período de abrandamento do crescimento celular, no 

entanto do dia 6 para dia 7 a taxa aumentou, corroborando com o início da primeira fase de 

crescimento durante a perfusão observado Figura 4.21. Com a diminuição da temperatura no cultivo 

no dia 7, a taxa de crescimento voltou a diminuir, contudo a partir do dia 10 a taxa aumentou e 

manteve-se constante até dia 13, confirmando a segunda fase de crescimento. A partir de 13 a taxa 

tornou a diminuir assim como a viabilidade. 

A produtividade volumétrica foi calculada para cada ponto experimental, uma vez que o 

estado estacionário em perfusão não foi atingido, a qual verificou-se um aumento ao longo do tempo, 

Figura 4.24. A partir de dia 12, devido à diminuição de atividade (Figura 4.21) houve uma diminuição 

na produtividade volumétrica. Este resultado sugere que a densidade de células viáveis deveria ter 

sido mantida constante a partir do dia 11. 

 

Figura 4.24: Perfil da produtividade volumétrica ao longo do tempo de cultivo no período de perfusão. 

Neste ensaio o sistema foi levado ao limite, com o intuito de observar o máximo de 

crescimento celular e de produção de GBA, nestas condições. Os valores máximos de crescimento 

(Figura 4.21) e de produtividade (Figura 4.24) foram atingidos atingido nos dias 11 e 12, 

respetivamente, e a produção total de GBA foi de ~48000 𝑈/𝑚𝐿 utilizando a Equação 24 (Secção 

3.6.2). A partir do dia 12, verificou-se o decaimento da viabilidade, assim como de produção. O 

decaimento da viabilidade poderá ser justificado por limitações na taxa de transferência de oxigénio 

(oxygen transfer rate- OTR) ou por limitações de nutrientes, devido à alta densidade de células viáveis 

alcançada. Futuramente seria preferível estabelecer-se um limite de concentração de células viáveis 

de aproximadamente 37× 106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿, porque foi no dia 11 em que se atingiu o valor máximo de 

produtividade específica (Figura 4.22) correspondente a esta concentração de células viáveis, ou outra 

alternativa seria aumentar a percentagem de troca de meio. 
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Contudo, para a hipótese de limitações de OTR, ter-se-ia que fazer outros estudos para 

verificar se não se estaria a trabalhar nessas condições, sendo este um dos maiores problemas nos 

sistemas em perfusão. Seria necessário calcular a taxa nominal de transferência de oxigénio para o 

meio e a taxa de consumo de oxigénio pelas células, por exemplo, se o máximo de OTR num reator de 

perfusão para larga escala fosse 6mM/L/h e a taxa de consumo 0,3pM/cels/mL a concentração de 

células não poderia ser superior a 20× 106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿 (Chuppa et al., 1997). 
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5. Conclusões e Perspetivas Futuras 

Neste trabalho investigou-se as condições operacionais para a produção da GBA recombinada, para o 

desenvolvimento de um processo de produção em contínuo com recirculação de células (perfusão) 

num biorreator do tipo tanque agitado utilizando um sedimentador inclinado lamelado como 

equipamento de retenção celular. 

Para o desenvolvimento do processo em contínuo, primeiramente foram feitos estudos em 

frascos agitados em modo batch, de duas linhagens celular produtoras da enzima recombinada, 

CHO.PRO-5.65p e a CHO.K1.36k. Para as quais se fez a caracterização do crescimento celular, consumo 

e produção de metabolitos e medição da produtividade específica em termos de produto ativo. Os 

estudos em frascos agitados sugeriram que a produção de GBA está associada ao crescimento celular 

para as duas linhagens. Verificou-se na caracterização das linhagens que as células CHO.PRO-5.65p 

atingiram maior concentração celular e apresentaram uma maior taxa específica de crescimento. Em 

relação ao metabolismo, estas células apresentaram menor rendimento de glucose em lactato, e por 

isso um consumo mais eficiente em glucose com menor produção de lactato. A mesma linhagem 

demonstrou também uma maior produtividade específica, 7,2 ±  0,1 𝑈 106𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ , em relação à 

produtividade obtida pelas células CHO.K1.36k, 1,7 ±  0,1 𝑈 106𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ . 

Através de um DOE, os mesmos parâmetros também foram avaliados em frascos spinner, mas 

para diferentes condições de cultura, nomeadamente em condições de hipotermia moderada, para as 

temperaturas de 31, 34 e 37°C, e avaliando-se a suplementação com ácido valérico, um ácido 

carboxílico de cadeia curta, nas concentrações de 1 e 2mM. 

Para as células CHO.PRO-5.65p o maior valor de produtividade específica foi obtido para as 

condições de 31°C sem adição de ácido valérico, com um aumento de aproximadamente 4x em relação 

à condição controlo. Enquanto para as células CHO.K1.36k, a maior produtividade específica foi 

alcançada nas condições de 31°C com adição de 2mM de ácido valérico, demonstrando um aumento 

relativo à condição controlo de 7x. Contudo, para o cultivo em biorreactor utilizaram-se as células 

CHO.PRO-5.65p, devido a estas terem apresentado uma taxa específica de produção, 

58 ±  5 𝑈 106𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ , superior à obtida pelas células CHO.K1.36k, 22 ± 4 𝑈 106𝑐𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑑⁄ , valores 

obtidos nas condições ótimas do estudo de DOE. 

Para ambas as linhagens, com diminuição da temperatura verificou-se a diminuição da taxa 

específica de crescimento celular e um prolongamento na viabilidade celular, mas o tratamento com 

ácido demonstrou resultados diferentes sobre as linhagens. Para a CHO.PRO-5.65p, a sua adição não 

apresentou vantagem para a produtividade específica como para o crescimento celular. No entanto, 

para CHO.K1.36k a adição do ácido de 2mM a 31°C observou-se um aumento na taxa especifica, 
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comparativamente com a condição para a mesma temperatura, mas na ausência do ácido e em relação 

à condição controlo, indicando uma possível correlação entre a temperatura e a concentração de ácido 

valérico. 

Na cultura em biorreactor utilizou-se a estratégia de cultura bifásica, para maximizar 

produtividade do processo. A produtividade volumétrica máxima alcançada para estas condições foi 

de aproximadamente 48000 𝑈/𝑚𝐿 ∙ 𝑑 no dia 12 de cultura e a concentração celular máxima foi de 

48,6 ± 0,8×106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿 no dia 12. Porém, no dia 15 o cultivo foi interrompido, pois houve uma queda 

brusca na viabilidade. Para que a concentração de células, e consequentemente a produtividade, 

tivessem sido mantidas por um período de tempo mais longo, poderia ter sido feita a remoção 

controlada de células, ou poder-se-ia ter aumentado a taxa de alimentação do biorreator, de modo 

que os nutrientes não fossem fator limitante para a manutenção da concentração de células viáveis. 

De futuro seria interessante: 

 Avaliar influência da diminuição da temperatura e adição de ácido valérico na 

glicosilação da GBA recombinada para os dois clones; 

 Avaliar a estabilidade da linhagem em termos de produção de GBA ao longo do tempo, 

assim como a estabilidade genómica, por meio de gene copy number, nível de 

transcritos (RNAm), entre outros; 

 Comparar a produtividade de linhagens cultivadas a 37°C em que posteriormente se 

realiza o shift de temperatura, com linhagens já adaptadas a 31°C; 

 Avaliar o efeito da adição de ácido valérico em diferentes períodos do cultivo; 

 Avaliar as condições operacionais no biorreator em perfusão para permitir a operação 

do processo por períodos de tempo mais longos. 
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Anexos 

Anexo A: Estabilidade da Enzima recombinada 

Para o estudo da estabilidade da enzima produzida por cada um dos clones, recolheram-se 

amostras para eppendorfs estéreis e estes foram armazenadas às temperaturas de 37°C,4°C e -20°C. 

Sendo medida atividade biológica no dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 30 e 50 dias após o armazenamento. 

 

Figura 7.1: Medições de atividade biológica da enzima produzida pela CHO.PRO-5.65p com diferentes períodos de 
armazenamento nas temperaturas 37°C,4°C e -20°C. 

 

Figura 7.2: Medições de atividade biológica da enzima produzida pela CHO.K1.36k com diferentes períodos de 
armazenamento nas temperaturas 37°C,4°C e -20°C. 
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As medições das atividades do dia 50 para o clone CHO.K1.36k e dia 30 para o clone CHO.PRO-

5.65p foram excluídas dos gráficos devido a problemas com os tampões de reação. 
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Anexo B: Calibração das bombas 

Nas calibrações das bombas utilizaram-se balões volumétricos e cronometrou-se o tempo o 

tempo de enchimento desses balões com água Mili-Q à temperatura ambiente, variando a rotação das 

bombas (rpm). Antes de iniciar a contagem do tempo, as mangueiras foram previamente preenchidas 

com água, desde do reservatório de água até ao balão volumétrico, para que não houvesse existência 

de volume morto na tubagem. O sentido (horário ou anti-horário) foi estabelecido para ser usado tanto 

na calibração como durante as experiências. 

 

 

Figura 7.4: Reta de calibração da bomba de alimentação, modelo 250U da Watson Marlow. Calibrada no sentido horário com 
tubo 902.0016.024#119. Equação da reta de calibração: y=0,732x, R2=0,9999. 

 

Figura 7.5: Reta de calibração da bomba de saída para recolha do produto, modelo 250U da Watson Marlow. Calibrada no 
sentido horário com tubo 902.0016.024#119. Equação da reta de calibração: y=0,725x, R2=0,9997. 
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Figura 7.3: Reta de calibração da bomba de recirculação, Peripex da Bioengineering. Calibrada no sentido horário com tubo 
masterflex 06402-16. Equação da reta de calibração: y=1,139x, R2=0,9999. 
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Anexo C: Estudo da estratégia de Alimentação 

Neste estudo fez-se a comparação do perfil de crescimento celular, consumo e formação de 

metabólitos em diferentes condições de pseudo-perfusão (PP) e em modo batch simples, como 

controlo. O objetivo foi avaliar qual seria a estratégia de alimentação em perfusão, para 

CHO.PRO - 5.65p, averiguando se haveria vantagem em iniciar-se a perfusão com uma taxa de diluição 

de 1vvd ou se seria possível fazer-se em degraus, com base em resultados prévios do grupo obtidos 

para outras linhagens CHO (Bettinardi, 2016). 

Para além do controlo em batch, foram avaliadas duas condições de pseudo-perfusão descritas 

a seguir. Nestes cultivos, os tubos foram mantidos em modo batch até que a concentração de glucose 

atingisse 2g/L. A partir desse ponto, iniciou-se a PP aplicando uma taxa de diluição inicial de 1vvd, ou 

aplicando uma taxa de diluição em degraus, de acordo com a concentração de glucose: 0,5vvd 

(Glc∼2 g/L), 0,75vvd (1<Glc<2g/L) e 1 vvd quando Glc<1g/L; 

Cada condição foi feita em duplicado biológico, sendo inoculados 6 tubos com 

~0,5 −  0,6× 106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿, num volume de trabalho de 10 mL, incubados a 37°C numa atmosfera de 

5% de CO2 com agitação de 180rpm. Para além da amostragem padrão realizada em todas as culturas, 

nas culturas em PP, foram retiradas amostras pós-alimentação para medir as concentrações de glucose 

e lactato. 

 

Figura 7.6: Perfil de concentração de células viáveis e viabilidade para CHO.PRO-5.65p, nas condições em modo batch simples 
(linha a cheio cinzenta), pseudo-perfusão com taxa de diluição a 1vdd (linha a cheio preto) e pseudo-perfusão com taxa de 
diluição feita em degraus (linha cinzenta a tracejado). Dados representados pela média ± desvio-padrão dos duplicados 
biológicos. 
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Verificou-se pelos dados apresentados pela Figura 7.6, que as curvas de crescimento celular 

foram semelhantes nas condições de PP a 1vvd ou PP em degrau. Em relação ao controlo Xv máxima 

foi de 15 ± 1 ×106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿 no dia 5, iniciando-se a morte celular em seguida e o fim do cultivo no dia 

6 devido à queda brusca de viabilidade. Entre as condições PP, o crescimento celular foi maior 

utilizando-se a taxa de diluição de 1vvd, em que se atingiu aproximadamente 39 ± 2×106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿 

enquanto para PP em degraus foi atingido 34 ± 2×106 𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿, a viabilidade entre as duas condições 

também foi semelhante. Concluindo-se que não haveria vantagem em iniciar-se o processo a 1vvd. 

 

 

Figura 7.7: Perfis de concentração de glucose (A) e Lactato (B), para as diferentes condições de alimentação. Os dados estão 
representados como média ± desvio-padrão dos duplicados biológicos. 
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Pelo gráfico A da Figura 7.8, ao dia 8 do cultivo a concentração de glucose chega quase a ser 

nula em ambas as condições PP, coincidente com a queda de viabilidade. Estes dois resultados tanto 

foram observados para a PP com alimentação a 1vvd como para PP com alimentação em degraus. 

Demonstrando assim que a 1vvd é possível manter 𝑋𝑣~35×106𝑐𝑒𝑙𝑠/𝑚𝐿 e que a partir desta 

densidade celular a concentração de glucose não é suficiente para sustentar o crescimento celular 
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Anexo D: Teste de atividade 

A partir do método já descrito na secção 3.5.3, obtiveram-se várias retas de calibração e como 

se verificou serem reprodutíveis e semelhantes, decidiu-se usar a média dos declives das diferentes 

retas para o cálculo das atividades. O declive usado nos cálculos das atividades foi: 

𝑚 = 2,75 ± 0,08×10−2 μ𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 4 − 𝑀𝑈/𝑅𝐹𝑈. 

 

Figura 7.6.8: Representação gráficas das retas de calibração (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7) obtidas durante as medições das 
atividades. A gama de leitura da reta é desde de 0 a 250000 RFU. No entanto os valores das medições estiveram nas gamas 
intermédias. 

Tabela 7.1: Declives obtidos das diferentes retas de calibração. Cálculo da média dos declives e do respetivo desvio padrão 
(DP). 

Declives (µmol/RFU) média DP 

2,87E-02 2,85E-02 2,72E-02 2,73E-02 2,73E-02 2,65E-02 2,68E-02 2,75E-02 8,35E-05 
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