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RESUMO
Silva, Ticiane Batista da. Efeitos do uso de dipeptídeos no cultivo de células
CHO produtoras de anticorpo monoclonal. 2020. 41 p. Trabalho de Conclusão de
Curso (Especialização em Biotecnologia para a Saúde: vacinas e biofármacos) –
Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan, São
Paulo, 2020.
O mercado biofarmacêutico vem crescendo incessantemente, alavancando a
produção de anticorpos monoclonais para fins terapêuticos. Como consequência, o
uso de células de ovário de hamster chinês (CHO), embora já estabelecido, vem
sendo foco de pesquisas a fim de aperfeiçoar o processo produtivo. O uso de
dipeptídeos têm sido investigado como uma proposta promissora de suplementação
do meio de cultivo, pois são metabolizados lentamente e potencialmente evitam o
acúmulo de amônia no meio, aumentando tanto a produtividade quanto a
estabilidade das células. Neste projeto, células CHO produtoras de um anticorpo
monoclonal foram cultivadas em frasco agitado em meio de cultivo suplementado
individualmente com dipeptídeos: alanil-glutamina (AlaGln), glicil-glutamina (GliGln),
glicil-tirosina (GliTir) e acetil-alanil-glutamina (AcAlaGln), como possíveis substitutos
de glutamina. Os efeitos do uso destes dipeptídeos foram analisados através de um
cultivo descontínuo com duração de 7 a 11 dias. Foram avaliados crescimento
celular, viabilidade, produtividade e concentração de substratos (glicose e glutamina)
e metabólitos (lactato e amônia). Apesar dos dipeptídeos aumentarem a estabilidade
do cultivo e reduzirem a quantidade de lactato e amônia produzidos, nas condições
dos experimentos, foi mostrado que estas moléculas não são alternativas viáveis
para o sistema em batelada em substituição da glutamina uma vez que não diferiram
na quantidade de anticorpo monoclonal produzido. Assim, considerando o sistema
testado, o uso da glutamina continua sendo a melhor opção para este tipo de
sistema com esta linhagem celular.

Palavras-chave: Peptídeos. Anticorpos Monoclonais. Cultivo celular. Metabolismo.
Batelada.

ABSTRACT
SILVA, Ticiane Batista da. Effects of dipeptide use on monoclonal antibodyproducing CHO cell culture. 2020. 41 p. Monograph (Specialization in Biotechnology
for Health- vaccines and biopharmaceuthicals) – Human Resource Training Center
SUS/SP; Butantan Institute, São Paulo, 2020.
The biopharmaceutical market has been growing steadily, thereby promoting the
production of monoclonal antibodies for therapeutic purposes. As a consequence,
the use of Chinese hamster ovary (CHO) cells, although already established, has
been the focus of research in order to improve the production process. The use of
dipeptides has been investigated as a promising proposal for supplementation of the
culture medium, as they are metabolized slowly and potentially prevent the
accumulation of ammonia in the medium, increasing both the productivity and the
stability of the cells. In this project, CHO cells producing a monoclonal antibody were
grown in a shaken flask in culture medium supplemented individually with dipeptides:
alanyl-glutamine (AlaGln), glycyl-glutamine (GliGln), glycyl-tyrosine (GliTir) and
acetyl-alanyl-glutamine (AcAlaGln), as possible glutamine substitutes. The effects of
using these dipeptides were analyzed through a batch culture lasting 7 to 11 days.
Cell growth, viability, productivity and concentration of substrates (glucose and
glutamine) and byproducts (lactate and ammonia) were evaluated. Although the
dipeptides increase the stability of cell culture and reduce the amount of lactate and
ammonia produced, under the conditions of the experiments, it can be concluded that
these molecules are not viable alternatives to the batch system to replace glutamine
since they did not differ in the amount of monoclonal antibody produced.
Keywords: Peptides. Monoclonal antibodies. Cell Culture. Metabolism. Batch.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Mercado biofarmacêutico
O mercado biofarmacêutico tem registrado um enorme crescimento nas
últimas décadas. Entre os anos de 1990 e 2018, a receita anual cresceu de US$ 4,4
bilhões para US$ 275 bilhões, o que representava em 2018 mais de 25% do
mercado farmacêutico (RADER, 2018). No Brasil, este mercado também apresenta
um crescimento considerável, mesmo que tardio em relação a outros países. Há um
esforço para alavancar a produção de biológicos no país por meio de iniciativas
público-privadas, denominadas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs).
As PDPs têm como propósito internalizar a produção de medicamentos biológicos
de alto valor agregado por meio da transferência de tecnologia de empresas que já
produzem e comercializam os biofármacos a empresas nacionais privadas e
instituições públicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Desta maneira, ainda que
atualmente

suspensas

(CAMPOREZ,

2019)

as

PDPs

visam

aumentar

a

acessibilidade de medicamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS) reduzindo a
necessidade de importação de medicamentos de alto custo. O SUS despende uma
relevante quantia com este tipo de fármaco, pois devido à complexidade e alto custo
de desenvolvimento e produção ainda somos dependentes de importação
(SALERNO; MATSUMOTO; FERRAZ, 2018).
Os biofármacos são a vanguarda dos medicamentos, pois na maioria das
vezes é a única opção disponível de tratamento de doenças específicas, como
câncer, doenças cardiovasculares, artrite, esclerose múltipla, mal de Alzheimer entre
outras (WALSH, 2018). De modo geral, o mercado biofarmacêutico vem sendo
impulsionado principalmente pelo aumento na demanda de proteínas terapêuticas
produzidas em células de mamíferos. No ramo de medicamentos biológicos, os
anticorpos monoclonais (AcMo) constituem a classe de proteína terapêutica que
mais vem sendo pesquisado, sendo a classe de glicoproteína que mais se
desenvolve no mercado atual (SALERNO; MATSUMOTO; FERRAZ, 2018).
1.2 Produção de anticorpo monoclonal em células CHO
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Produzir anticorpos monoclonais é um grande desafio em razão da alta
complexidade da molécula e do consequente custo de produção. Geralmente são
produzidos através de técnicas complexas que utilizam sistema de expressão em
células de mamíferos, sendo uma das plataformas mais utilizada as células de
ovário chinês (CHO) (IMAMOTO et al., 2013). Células CHO foram isoladas em 1956
por Theodore Puck e desde então têm sido utilizadas para produção de proteínas
recombinantes (TJIO; PUCK, 1958). Estas células apresentam particularidades
vantajosas em relação às demais linhagens de células animais e outras plataformas
de produção, pois são células bem estabelecidas, se adaptam facilmente em cultivo
em suspensão, crescem em meios quimicamente definidos sem presença de soros,
apresentam um alto rendimento (KIM; KIM; LEE, 2012), possuem a habilidade de
realizar modificações pós traducionais similares às modificações em células
humanas, como por exemplo a glicosilação (PEREIRA; KILDEGAARD; ANDERSEN,
2018). Devido a isso, as agências regulatórias tendem a aprovar proteínas
expressas em células CHO mais facilmente, viabilizando o biofármaco no mercado
em curto prazo (KIM; KIM; LEE, 2012).
1.3 Metabolismo em células CHO
Com a finalidade de aprimorar os processos de produção de medicamentos
que abrangem o cultivo de células é necessário uma melhor compreensão das vias
metabólicas. Como outras células de mamíferos, as células CHO utilizam
metabolismo de carbono e nitrogênio para consumir glicose e glutamina do meio,
enquanto liberam lactato e amônia como subprodutos (DUARTE et al., 2014).
Células de mamíferos, quando cultivadas in vitro, apresentam um metabolismo muito
complexo e flexível a fim de manter sua homeostasia, justificando a necessidade de
suplementação e o alto consumo de substrato como fonte de carbono e nitrogênio
(glicose e glutamina) (VITOLO, 2015). Porém, a quantidade usada destes substratos
deve ser dosada adequadamente, pois um excesso pode ocasionar a formação e
acúmulo de subprodutos, que impactam na eficiência do cultivo (HA; LEE, 2015;
PEREIRA; KILDEGAARD; ANDERSEN, 2018). Este perfil metabólico é característico
de cultivos de batelada alimentada, onde as células são inicialmente expostas à
níveis elevados glicose e glutamina (VITOLO, 2015). A flexibilidade metabólica de
células de mamíferos em condições de cultivo in vitro permite um ajuste das vias
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através da adição de componentes no meio (VITOLO, 2015). As principais vias
metabólicas que ocorrem em células CHO estão esquematizadas na figura 1, assim
como a formação de metabólitos e intermediários, e serão detalhados a seguir
(PEREIRA; KILDEGAARD; ANDERSEN, 2018).
Figura 1 - Esquema das vias metabólicas em células CHO

Fonte: (adaptado de PEREIRA; KILDEGAARD; ANDERSEN, 2018)

Glicose é a principal fonte de carbono em cultivo de células CHO em
bioprocessos e usualmente está presente no meio de cultivo em concentrações de
0,9 a 4,5 g/L, podendo chegar a 10g/L (MORAES; AUGUSTO; CASTILHO, 2011;
GÓDIA; CAIRÓ, 2006). Como a membrana citoplasmática é impermeável às
moléculas polares, a glicose é internalizada através de moléculas transportadoras
presentes

na

membrana,

principalmente

por

gradiente

de

concentração.

Posteriormente, a glicose é fosforilada a glicose-6-fosfato usada na glicólise para
síntese de adenosina trifosfato (ATP) e redução de NADH e piruvato. O piruvato
decorrente da glicólise é oxidado a acetil-CoA, modificada por meio do ciclo TCA
(Ciclo dos ácidos tricarboxílicos) e da cadeia respiratória em água e dióxido de
carbono. Quando glicose não segue o fluxo completo da oxidação, o piruvato é
convertido em lactato pela ação da enzima lactato desidrogenase (MORAES;
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AUGUSTO; CASTILHO, 2011). O lactato é um dos principais metabólitos tóxicos
presente no metabolismo celular, seu excesso inibe o crescimento e induz a
apoptose devido à redução do pH do meio, além da mudança na osmolalidade
(DORAI et al., 2009). Apesar disso, Pereira, Kildegaard e Andersen (2018)
descrevem que o metabolismo do lactato pode se comportar de duas maneiras, no
início do cultivo a glicose é consumida e concomitantemente lactato é formado,
enquanto em fases tardias é observado o consumo de lactato, ou até mesmo o
consumo de glicose e lactato em conjunto.
Glutamina (Gln) é um aminoácido essencial na formulação de meio de
cultivos, principalmente para células de mamíferos deficientes no gene para síntese
de glutamina (IMAMOTO et al.,2013). É o aminoácido mais abundante presente em
cultivo de células, variando de 2-8 mM (VITOLO, 2015), entretanto é rapidamente
consumida devido às diversas funções metabólicas celular. A assimilação ocorre por
meio de diversos sistemas transportadores de aminoácidos. Como mostrado na
figura 1, a Gln é catabolizada na matriz mitocondrial sob ação da glutaminase
formando inicialmente glutamato e uma molécula de amônia. Posteriormente, ocorre
a reação do glutamato sob ação da glutamato desidrogenase levando a formação de
α-cetoglutarato

e

outra

molécula

de

amônia

é

secretada.

Depois

disto,

α-cetoglutarato adentra ao ciclo TCA gerando energia e formando vários
intermediários que serão utilizados em biossíntese (CRUZAT; PETRY; TIRAPEGUI,
2009).
Este aminoácido contribui para o crescimento das células que tem alta
demanda energética e é o precursor da síntese de inúmeras proteínas e ácidos
nucléicos (BUTLER, 2004). Quando os níveis de glicose estão baixos e ocorre uma
demanda energética a Gln é o aminoácido mais prontamente disponível como fonte
de energia (KWANG; LEE, 2015). É um aminoácido considerado muito importante
na função do metabolismo de nitrogênio, porém apresenta baixa solubilidade e é
termoinstável em solução em pH fisiológico. Devido a estas características a sua
substituição vem sendo muito estudada.
Por ser o principal metabólito da transformação da glutamina, a amônia pode
advir da via metabólica da glutamina assim como da degradação espontânea da
glutamina (instabilidade em meio aquoso) (OZTURK; PALSSON,1990), é conhecida
pelo seu efeito negativo no crescimento celular, reduzindo o pH intracelular
(MCQUEEN; BAILEY, 1990), e a síntese de proteínas, e é inevitavelmente
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acumulada no meio de cultivo de células de mamíferos (KWANG; LEE, 2015).
Amônia alcança níveis deletérios entre aproximadamente 2 a 4 mM. Kwang e Lee
(2015) descrevem que a amônia na concentração 4,3 mM pode apresentar efeitos
negativos ao crescimento celular e na produção de glicoproteínas. Assim,
metodologias vem sendo desenvolvidas para que meios quimicamente definidos
sejam suplementados com componentes menos amoniogênicos.
Com o intuito de tornar processos em cultivo de células mais eficientes há
estratégias que permitem uma melhor regulação e padronização do metabolismo
através da metabolômica, engenharia genética, manipulação dos componentes do
meio, estudos experimentais estatísticos entre outros (ALTAMIRANO et al.,2013).
1.4 Meio de cultivo para células animais
O primeiro meio de cultivo para células animais foi desenvolvido em 1955 por
Harry Eagle’s (EAGLE et al., 1955). Em 1959 houve um melhoramento deste meio
que consistia em componentes mínimos e essenciais para o crescimento celular,
chamado de Eagle meio mínimo essencial (EMEM - Eagle's Minimum Essential
Medium) (EAGLE, 1959). Com o surgimento de novas linhagens celulares, outras
fórmulas de meio de cultivo foram sendo desenvolvidas como meio Dulbecco’s
modificado de Eagle’s (DMEM), Ham F12 e o meio Roswell Park Memorial Institute
(RPMI), entre outros.
Células de mamíferos precisam de meios extremamente complexos, que
contenham todos os nutrientes fundamentais para um crescimento viável in vitro
(ALTAMIRANO et al., 2013). A maioria dos meios de cultivo para células de
mamíferos são desenvolvidos para suprir a necessidade de aminoácidos para o
crescimento celular (CARRILLO-COCOM et al., 2015). Meios e suplementos devem
estar presentes em concentrações bem definidas, caso contrário isso pode acarretar
em

acúmulo

de

metabólitos

e

intermediários

indicando

um

desequilíbrio

(ALTAMIRANO, 2000). Além disso, os componentes do meio devem ter a
capacidade de tamponamento com o intuito de estabilizar o pH (7-7,3) e
proporcionar a osmolalidade adequada (aproximadamente 350 mOsm/L) (BUTLER,
2004).
O metabolismo celular e os fatores de crescimento têm sido cada vez mais
compreendidos permitindo o desenvolvimento de meios quimicamente definidos que

17

não necessitem da suplementação de com soro animal (VITOLO, 2015). Há uma
tendência cada vez maior de se eliminar derivados animais na composição de meios
de cultivo, provável fonte de contaminação (GRAYSON E KESSLER, 2015) levando
a necessidade de se estudar novos componentes para suprir a ausência do soro
fetal bovino.
A otimização de meio de cultivo representa um papel decisivo na busca de
melhores condições de crescimento e produção em bioprocessos visando fornecer a
melhor composição de nutrientes, uma qualidade reprodutível, custo adequado e
acessibilidade (SANCHEZ-KOPPER et al., 2016).
1.5 Aminoácidos no meio de cultivo
Aminoácidos são constituintes cruciais do meio de cultivo de células de
mamíferos (SALAZAR et al., 2016). Geralmente, os aminoácidos estão presentes
em sua forma livre em meio quimicamente definido e suas concentrações são
ajustadas conforme taxas de consumo celular, com concentrações variando de 0,1 a
0,2 mM (CRUZ; MOREIRA; CARRONDO, 1999). Os aminoácidos são essenciais
para síntese de nucleotídeos, lipídeos, proteínas e como fonte energética para o
crescimento de células de mamíferos (ALTAMIRANO, 2007).
A elaboração de meios de cultura quimicamente definidos apresenta dois
impasses principais: a estabilidade e a solubilidade dos componentes individuais. Os
aminoácidos, por exemplo, possuem características particulares que devem ser
considerados quando vários deles são adicionados ao mesmo tempo podendo
impactar na diluição do meio e no metabolismo. Os 20 tipos de aminoácidos
possuem características distintas que variam em tamanho, carga, forma, caráter
hidrófobo e reatividade química (SALAZAR et al., 2016). Essas propriedades
contribuem para um melhor entendimento de como cada componente irá se
comportar nas vias metabólicas durante o cultivo e assim como uma melhor
compreensão da solubilidade e da estabilidade para que elas sejam utilizadas como
aditivos (SALAZAR et al., 2016).
Os aminoácidos na sua forma combinada, dipeptídeos, estão se tornando
cada vez mais comum na composição de meios de cultivo quimicamente definidos
para uso biofarmacêutico a fim de otimizar a produção e processo de um anticorpo
monoclonal específico (GRAYSON; KLESSER, 2015).
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1.6 Dipeptídeos como suplemento para meio de cultivo
O uso de dipeptídeos como suplementação em meio quimicamente definido
vem sendo uma alternativa promissora para o cultivo de células animais visando a
produção de biofármacos. Em termos de manufatura, os dipeptídeos são estruturas
compostas de aminoácidos, planejados para serem componentes mais estáveis com
a finalidade de prolongar a longevidade das células, aumentarem a solubilidade dos
constituintes, elevar a produtividade e controlar a concentração de metabólitos
críticos (KLESSER; MUELLER, 2015). Minamoto et al.(1991) e Sanchez-Kopper et
al. (2016) descrevem o uso de dipeptídeo como possível estratégia capaz de
aumentar a produtividade celular. Dipeptídeos dobram o título de AcMo sem
comprometer a qualidade do produto ou padrão de glicosilação, além disso cultivos
suplementados apresentam melhores perfis metabólicos, incluindo menor produção
de lactato e amônia e melhor manutenção de pH (KLESSER; MUELLER, 2015).
A solubilidade limitada dos aminoácidos individualmente pode elevar o risco
de precipitação e instabilidade dos meios de cultivo contribuindo para um baixo
desempenho quando os níveis de nutrientes estão escassos e há uma demanda
celular (GRAYSON; KLESSER, 2015). Dipeptídeos são mais solúveis e/ou estáveis
do que os aminoácidos separadamente e podem ser facilmente metabolizados pelas
células animais ou quebrados enzimaticamente em aminoácidos individuais
(GRAYSON; KLESSER, 2015; Imamoto, 2013). Embora não haja um entendimento
bem definido sobre o metabolismo dos dipeptídeos, esses são transportados para
matriz intracelular por diferentes mecanismos. Quando as células são cultivadas em
meio que contém dipeptídeos, as células liberam gradualmente aminopeptidases
que hidrolisam o dipeptídeo, liberando lentamente cada constituinte no meio de
cultura. Os aminoácidos podem então ser absorvidos pelas células e utilizadas na
produção de proteínas ou no ciclo TCA. Sanchez-Kopper et al. (2016) demostraram
por resultados cinéticos intra e extracelulares que os dipeptídeos são internalizados
nas células e clivados nos seus aminoácidos constituintes, e então são
metabolizados intracelularmente ou secretados de volta ao meio de cultivo.
Este projeto sugere o uso dos dipeptídeos AlaGln, GliGln, GliTir e AcAlaGln
ao invés da Gln em sua forma livre em cultivo de células CHO produtoras de um
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anticorpo monoclonal. A estrutura molecular dos quatro dipeptídeos utilizados estão
retratados na figura 2.
Figura 2 – Moléculas de dipeptídeos usados como suplemento em meio de cultivo
de células CHO, em batelada.

L-‐Alanil-‐L-‐Glutamina

Glicil-‐L-‐Tirosina

Glicil-‐L-‐Glutamina

N-‐Acetil-‐L-‐alanil-‐L-‐Glutamina

Fonte - Elaborado pela autora

A L-Alanil-L-glutamina (AlaGln) é um dipeptídeo extremamente estável e de
alta solubilidade em solução aquosa. Não degrada durante armazenamento ou
incubação permitindo aumentar a estabilidade do meio de cultivo. É o mais
comumente usado em bioprocessos, sendo comercializado com diferentes nomes
comercias (IMAMOTO et al., 2013). A AlaGln minimiza efeitos tóxicos do acúmulo de
amônia prevenindo sua degradação durante cultivos longos o que resulta em um
aumento no desempenho da célula além de estender o tempo de cultivo. Segundo
Imamoto et al. (2013) a utilização de AlaGln ao substituir Gln faz com que o pico de
densidade celular seja alcançado com dois dias posteriores e sua viabilidade cai
mais lentamente. Há uma pequena diferença no aumento da fase lag que se dá
devido o tempo necessário da liberação da peptidase e assimilação do dipeptídeo,
isto permite que a glutamina esteja livre para ser consumida gradualmente. Kooper
(2016) descreve que AlaGln é um dipeptídeo de rápido consumo, já a glicil-glutamina
(GliGln) apresenta os mesmos benefícios, porém um consumo mais lento e mais
constante.
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Glicil-Tirosina (GliTir) é um dipeptídeo que não contém molécula de
glutamina, a L-tirosina é um aminoácido que tem baixa solubilidade em solução
aquosa e pH fisiológico (GRAYSON; KLESSER, 2015), por isto deve ser combinado
a outro aminoácido de forma limitada (KANG, 2012). Kang (2012) demonstrou que
dipeptídeos contendo tirosina possuem efeitos benéficos na viabilidade celular e no
título de AcMo. Estudos realizados por Sánchez-Kopper et al. (2016) demonstram
que GliTir é consumido rapidamente pelas células.
N-acetil-L-alanil-L-glutamina (AcAlaGln) é um dipeptídeo acetilado que
segundo o comerciante (Evonik, Essen, Alemanha) previne o acúmulo de lactato e
reduz o acúmulo de amônia oriunda da via metabólica.

AcAlaGln é altamente

solúvel em água e resistente a esterilização por calor (GRAYSON; KLESSER, 2015).
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OBJETIVOS
1.7 Geral
A principal proposta deste projeto é avaliar a influência de dipeptídeos quando
adicionados ao meio de cultivo em células CHO produtoras de um anticorpo
monoclonal em sistema descontínuo.
1.8 Específicos

•

Otimização de meio de cultivo menos amoniogênico para produção de
um anticorpo monoclonal específico.

•

Avaliar crescimento celular e viabilidade.

•

Determinar concentrações de substratos (glicose e glutamina) e
metabólitos (lactato e amônia).

•

Determinar título de AcMo.
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METODOLOGIA
1.9 Linhagem celular e meio de cultivo
Neste trabalho foi utilizada a linhagem celular CHO-S® produtora de um
anticorpo monoclonal, desenvolvida no Laboratório de Biofármacos do Instituto
Butantan.
O meio de cultivo utilizado neste experimento foi o Dynamis AGT ® (Gibco),
de composição definida, porém não declarada pelo fabricante. Foi preparado
conforme protocolo do fabricante e esterilizado por filtração em membrana 0,22 µm
(Stericup ®, Millipore) em condições estéreis. Uma alíquota do meio de cultivo foi
incubada a 37 ºC durante quinze dias para avaliação da esterilidade.
1.10 Descongelamento
Na etapa de descongelamento, o criotubo contendo 1 mL de células na
concentração 1x107 células/mL foi retirado do nitrogênio líquido (-196 ºC) e colocado
rapidamente em banho termostático pré aquecido a 37 ºC até que não houvesse
cristais de gelo visíveis. O conteúdo foi então adicionado em 29 mL de meio
Dynamis AGT (Gibco) com adição de 8 mM de Gln previamente estabilizada a 37 ºC.
O cultivo foi realizado em frascos do tipo Erlenmeyer de 125 mL (Corning, EUA) e
mantido sob agitação a 140 rpm, em estufa (Forma Scientific) à temperatura de
37 ºC e 8 % de CO2. As células foram cultivadas por pelo menos três passagens
antes do início do experimento.
1.11 Dipeptídeos
Os dipeptídeos (Evonik): AlaGln, GliGln, GliTir e AcAlaGln foram preparados
previamente na concentração estoque de 100 mM e esterilizados por filtração em
membrana 0,22 µm (Millex ®, Millipore). Todos os dipeptídeos foram adicionados ao
meio na concentração 6 mM somente no momento de preparo do inóculo.
1.12 Sistema de cultivo em batelada
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O experimento foi realizado em sistema descontínuo (batelada) em frascos do
tipo Erlenmeyer de 125 mL (Corning, EUA), em duplicata para todas as condições.
Para a mudança do meio de cultivo, uma quantidade de cultivo contendo
0,3 x 106 céls/mL foi centrifugado em tubos de centrífuga (Falcon) de 50 mL a 300 xg
por sete minutos, o sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspensas
em 30 mL de meio Dynamis suplementado com 6 mM de cada dipeptídeo e então
mantidas em cultivo nas seguintes condições: 140 rpm, 8% de CO2 a 37 ºC. Como
controle, ocorreu paralelamente o cultivo em duplicata com 6 mM de Gln nas
mesmas condições.
Amostras de 300 µL foram retiradas diariamente, de maneira asséptica, para
determinação da viabilidade celular e, após centrifugação a 13200 rpm em
centrífuga (Eppendorf) por cinco minutos o sobrenadante foi mantido a -20 ºC para
análises

bioquímicas

de

concentração

de

substratos

(glicose,

glutamina),

metabólitos (lactato e amônia) e quantificação de anticorpo monoclonal.
1.13 Métodos analíticos
1.13.1 Contagem celular e Viabilidade
A densidade celular foi medida utilizando método offline, na qual amostras
dos quatro primeiros dias foram quantificadas no hemocitômetro (câmara de
Neubauer). Foi realizada a contagem de número de células viáveis e não viáveis
utilizando o método de exclusão pelo corante azul de tripan em microscópio óptico
(Nikon), e então se determinou a viabilidade. Devido à alta densidade celular, a partir
do quinto dia de cultivo a concentração foi determinada através do contador
automático (Vi-Cell, Beckman Coulter).
1.13.2 Determinação de Glicose
A dosagem de glicose foi feita através de kit comercial por método enzimático
colorimétrico (Interteck Katal Biotecnológica). Como mostrado na reação abaixo, a
glicose é oxidada pela enzima glicose oxidase em presença de oxigênio formando
ácido glicônico e peróxido de hidrogênio. Em seguida, ocorre a oxidação catalisada
pela peroxidase em que o peróxido de hidrogênio reage com 4-aminoantipirina e
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fenol formando um composto vermelho chamado quinonimina, detectada por medida
de absorbância a 492 nm em analisador automático (Labsystems iEMS analyzer). A
absorbância é diretamente proporcional a concentração de glicose. O software
utilizado para análise foi o Genesis Lite (Labsystems and Life Sciences
International).
𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 + 𝑂! + 𝐻! 0

!"#$%&'  !"#$%&'

2𝐻! 𝑂! + 4 − 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑎𝑛𝑡𝑖𝑝𝑖𝑟𝑖𝑛𝑎 + 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑙

Á𝑐𝑖𝑑𝑜  𝑔𝑙𝑖𝑐ô𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝐻! 𝑂!
!"#$%&'()"

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑜𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎 + 4𝐻! 𝑂

1.13.3 Determinação de Lactato
O lactato foi dosado através de kit comercial (Interteck Katal Biotecnológica)
por método colorimétrico enzimático. Como na reação abaixo, na presença de
oxigênio (O2), o lactato presente na amostra é oxidado pela enzima lactato oxidase
produzindo piruvato e peróxido de hidrogênio (H2O2). Em presença de um reagente
fenólico e de 4-aminoantipirina, o peróxido de hidrogênio sofre a ação da peroxidase
produzindo um composto da cor violeta, chamado quinonimina que absorve 540 nm.
Utilizamos analisador automático (Labsystems iEMS analyzer).

𝐿𝑎𝑐𝑡𝑎𝑡𝑜 + 𝑂!   

!"#$"$%  !"#$%&'

𝐻! 𝑂! + 4 − 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑎𝑛𝑡𝑖𝑝𝑖𝑟𝑖𝑛𝑎

𝑃𝑖𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡𝑜 + 𝐻! 𝑂!

!"#$%&'(!"

𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎 + 2𝐻! 𝑂

1.13.4 Determinação de Glutamina
Para determinar a concentração de L-glutamina no sobrenadante do cultivo foi
utilizado um kit comercial de determinação de glutamina/glutamato (Sigma-Aldrich,
Diagnostics

Inc.,

Saint

Louis,

Missouri,

EUA).

A

medida

é

feita

espectofotometricamente via deaminação enzimática da Gln para glutamato e
desidrogenação do glutamato para α-cetoglutarato, com redução de NAD+ para
NADH.
Reação A:  
    𝐿 − 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎    

!"#$%&'(%)*

𝐿 − 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 + 𝑁𝐻!
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Reação B:
𝐿 − 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 + 𝑁𝐴𝐷! + 𝐻! 𝑂

!!!"#$

   − cetoglutarato + 𝑁𝐻!! + NADH

A concentração de glutamina foi calculada através da quantificação de NADH
a 340nm em analisador automático (Labsystems iEMS analyzer) por interpolação em
curva padrão que variou de 0 a 2 mM, descontando-se o “background” da reação.
1.13.5 Determinação de Amônia
A concentração de amônia foi também dosada através de método
colorimétrico enzimático utilizando o kit Ureia color (Interteck Katal Biotecnológica)
baseado na reação de Berthelot modificada, onde íons amônio originados da reação
de hidrólise da uréia, em presença de salicilato, hipoclorito e nitroprussiato
produzem um composto azul, cuja a absorção ocorre em 620 nm. A concentração de
amônia presente é proporcional à cor formada e foi determinada por meio da
extrapolação de uma curva de calibração, utilizando-se cloreto de amônio como
padrão.
1.13.6 Quantificação de anticorpo

As concentrações de anticorpo foram mensuradas através do Biacore

TM

–

T200 (GE Healthcare, Uppsala, Sweden) por ressonância plasmônica de superfície
(SPR, surface plasmon resonance). O chip utilizado neste ensaio foi o sensor de
superfície pré imobilizado com proteína A. Amostras do sobrenadante do cultivo
foram centrifugadas a 5000 rpm por 5 minutos para remoção de células e debris.
Amostras de todas as condições dos dias 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 foram diluídas de
1:2 a 1:100 em solução de trabalho HBS-EP (Hepes, cloreto de sódio, EDTA e
Tween 20). Como referência, um anticorpo de concentração conhecida foi utilizado
para preparar a curva de 0 a 20 µg/Ml.
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RESULTADOS
O experimento com células CHO produtoras de um anticorpo monoclonal foi
conduzido com o intuito de avaliar os efeitos do uso de dipeptídeos no cultivo celular
em sistema descontínuo (batelada) para possível substituição à L-glutamina como
fonte de nitrogênio. Quatro diferentes dipeptídeos comerciais foram testados:
AlaGln, GliGln, GliTir e AcAlaGln.
1.14 Crescimento celular e produtividade
Os

perfis

de

crescimento

celular

foram

diferentes

dependendo

da

suplementação, como mostrado na Fig. 3A. Isso ocorre devido ao período de
adaptação da célula e de como o dipeptídeo é hidrolisado.

Figura 3 - Resultados do cultivo de células CHO em batelada, usando dipeptídeos como
fonte de nitrogênio: Gln (l), AlaGln (o), GliGln (Δ), GliTir (¢), AcAlaGln (n). (A)
Concentração de células viáveis (B) Viabilidade celular.

Os resultados apresentados na Fig.3A mostram que a duração dos cultivos
suplementados se diferenciam do frasco controle (isto é, com glutamina) quanto à
duração e à densidade celular. O perfil e o crescimento celular máximo (Xmáx) de
AlaGln foi similar à Gln na sua forma livre, atingindo densidade de células viáveis de
19,06 x 106 céls/mL, enquanto GliGln, GliTir e AcAlaGln tiveram o Xmáx de
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12,36 x 106 céls/mL, 9,06 x 106 céls/mL e 10,05 x 106 céls/mL, respectivamente.
Como o experimento foi realizado em batelada, a duração de cada processo foi
determinado por meio da queda da viabilidade celular. AlaGln apresentou um menor
tempo de cultivo, 8 dias, enquanto GliGln, GliTir e AcAlaGln perduraram por 11 dias.
Os resultados obtidos por SPR mostram que em todas as condições
experimentais se obtiveram concentrações muito parecidas de anticorpo ao fim dos
cultivos, todavia, em diferentes tempos. O cultivo com Gln alcança sua máxima
produção de anticorpo em torno de 64 µg/mL entre 144 e 168 horas, AlaGln também
atinge o mesmo valor em 168 horas. Já GliGln, levou cerca de 238 horas para obter
66 µg/mL de AcMo e ainda mais tardio GliTir e AcAlaGln que atingiram
63 e 68 µg/mL, respectivamente, em 260 horas.
Figura 4 - Quantificação de AcMo. Gln (l), AlaGln (o), GliGln (Δ), GliTir (¢),
AcAlaGln (n)

1.15 Consumo de substrato e formação de metabólitos
Juntamente com as análises de crescimento celular, foram avaliados
parâmetros metabólicos por kits comerciais entre as cinco condições de cultivo,
como consumo de glicose e glutamina e formação de lactato e amônia. Podendo
ser observados na figura 5.
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Figure 5- Parâmetros metabólicos (A) Concentração de glicose (B) Concentração de
lactato (C) Concentração de glutamina (D) Concentração de amônia. Gln (l), AlaGln
(o), GliGln (Δ), GliTir (¢), AcAlaGln (n).

1.15.1 Glicose e lactato
Variações na concentração de glicose e lactato foram monitoradas
diariamente e podem ser observadas na figura 5A. A glicose que estava inicialmente
na faixa de 5 g/L foi completamente exaurida em todas as condições de cultivo.
Cultivos

com

duração

menor

consumiram

a

glicose

rapidamente

e

consequentemente a formação de lactato também foi anterior aos demais, como é
possível observar no cultivo suplementado com AlaGln em contraste com GliGln e
posteriormente GliTir e AcAlaGln. Em um primeiro momento observa-se que houve

29

uma síntese de lactato até atingir um valor máximo, e então o lactato que estava
sendo produzido passa a ser consumido. Mesmo com uma demanda de glicose e
início do consumo de lactato, as células permanecem em fase exponencial por um
período. GliTir (0,29 g/L) e AcAlaGln (0,28 g/L) atingiram baixos níveis de lactato no
período de cultivo, já a AlaGln (0,72 g/L) e GliGln (0,90 g/L), sintetizaram maior
quantidade e o consumiram mais rapidamente (gráfico 5B).
1.15.2 Glutamina e amônia
O trabalho analisou alguns dipeptídeos com a finalidade de substituição da
glutamina em um meio de cultivo específico, em comparação à glutamina, fonte
energética padrão utilizada em meios complexos para produção de anticorpo
monoclonal. O método de detecção de glutamina utilizado determina L-glutamina em
sua forma livre via glutamato. Sendo assim, podemos constatar através do gráfico
5C que o método detectou no início do cultivo controle uma concentração maior do
que a adicionada de Gln, 7,4 mM. Indicativo de que o kit está quantificando
glutamato ou outros interferentes do metabolismo da glutamina. Nas condições com
adição de dipeptídeos, na qual a glutamina se encontra ligada a outros aminoácidos,
o teste detectou níveis iniciais bem mais baixos de glutamina, próximo de 2 mM. Ao
longo do cultivo podemos notar através do gráfico, que não houve esgotamento total
da glutamina e/ou glutamato em nenhuma das situações experimentais. O leve
aumento nos níveis de glutamina disponível no final do cultivo, quando
suplementado com dipeptídeos nos levam a questionamento. As células do cultivo
controle consumiram a glutamina adicionada no meio em torno de 4 dias de cultivo e
após este período o método detecta valores próximos a 2 mM que pode ser de outro
aminoácido, que não seja glutamina. Células suplementadas com AlaGln tiveram
uma variação quanto ao consumo de Gln durante o período de cultivo.
Quanto à formação de amônia, a partir de 48 horas de cultivo é possível
observar sua síntese em todas as condições, contudo quando adicionado os
dipeptídeos a formação de amônia ocorre de maneira mais tardia, principalmente na
suplementação com GliGln e GliTir. Através do gráfico 5D, pode-se notar que em um
determinado tempo (141 horas, por exemplo) a formação de amônia nos grupos com
adição de dipeptídeos foi reduzida em relação ao cultivo controle. AlaGln atingiu
uma concentração de 5,1 mM no final do cultivo, já GliGln, GliTir e AcAlaGln
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alcançaram respectivamente 4,9 mM, 3,4 mM, 7,4 mM. GliTir mostrou-se como o
dipeptídeo que produz menor quantidade de amônia durante todo o período.
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DISCUSSÃO
Em relação à otimização de meio de cultivo utilizando dipeptídeos como
componente para produção de anticorpo monoclonal, há ainda um número de
pesquisas limitadas que abordam o metabolismo intracelular (IMAMOTO et al., 2013;
BUTLER; CHRISTIE, 1994; CHRISTIE; BUTLER, 1994; Minamoto et al.1991;
GRAYSON; KLESSER, 2015; SHANCHEZ KOPPER et at., 2016;). Embora já
tenham estudos significativos sobre cultivo de célula de mamíferos substituindo a
glutamina.
Este projeto avalia os efeitos de quatro tipos de suplementos comerciais como
possíveis substitutos da glutamina para cultivo de células CHO produtoras de uma
proteína recombinante utilizada para fins terapêuticos. Os ensaios realizados neste
trabalho foram desenvolvidos com o cultivo em batelada, onde não há adição e nem
troca de meio, portanto as células crescem somente enquanto ainda houver
substrato disponível.
A estabilidade dos dipeptídeos é a maior vantagem de seu uso (GRAYSON;
KESSLER, 2015). Embora os dipeptídeos apresentam termoestabilidade e
capacidade de armazenamento a longo prazo, tais características não impactaram
na promoção do crescimento celular, pois nenhuma das condições atingiram um
crescimento celular superior ao frasco controle (MINAMOTO et al. 1991). A
estabilidade de AlaGln, GliGln, GliTir e AcAlanGln foram confirmadas já que todos os
cultivos permaneceram viáveis por um período de tempo superior ao controle
(GRAYSON; KESSLER, 2015). GliGln, GliTir e AcAlaGln tiveram uma adaptação
mais lenta, o que demonstra um consumo mais estável. Como mostrado em
Imamoto et al. (2011), o cultivo celular com adição de AlaGln tem um crescimento
mais lento quando comparado com Gln, e o título de AcMo é similar.
Apesar de não ter sido realizado nenhuma metodologia para análise
apoptótica neste projeto, podemos comparar com trabalhos já realizados.
Resultados de Imamoto et al. (2013) mostram que a adição de dipeptídeo reduz a
taxa apoptótica e isto pode estar atribuído a diferença de estabilidade entre o
dipeptídeo e a Gln em meio de cultura, por esta razão os cultivos perduraram por
maior período de tempo e a queda de viabilidade foi tardia.
O consumo de glicose ocorreu como esperado, houve uma assimilação
homogênea e gradual conforme as células se adaptavam e se duplicavam. A glicose
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do meio foi exaurida em tempos diferentes do cultivo em cada condição. Conforme
os níveis de glicose caiam próximos a 2 g/L o lactato passou a ser consumido como
fonte energética (DORAI et al., 2009). A viabilidade caiu drasticamente quando
houve um esgotamento da glicose. Como dito anteriormente, a síntese de lactato
decorreu conforme a glicose fosse sendo consumida e atingiu um nível máximo até
que começasse a ser também metabolizado (DUARTE et al., 2014).
Quanto a determinação de Gln usando kit comercial durante os cultivos em
meio suplementado com dipeptídeos detectou-se valores próximos a 2 mM, não
chegando a exaustão de aminoácidos. Tal fato nos leva a questionar se os valores
detectados são de glutamina já que o kit dosa glutamina via glutamato, portanto
praticamente não parece haver alteração nos níveis de glutamina ou esta
metodologia pode ter detectado outros interferentes. Outra possiblidade que
explicaria o perfil dos dados obtidos em relação ao leve aumento na concentração
de glutamina no final do cultivo de GliGln e AcAlaGln seria que com o passar do
tempo, pela ação de peptidases os compostos são degradados e a glutamina é
liberada para ser consumida como fonte de nitrogênio explicando o motivo de
aumento tênue nas concentrações finais (Imamoto, 2013). L-glutamina está mais
prontamente disponível para ser consumida (Imamoto et al., 2011), por isso
observou-se que no frasco controle ela foi consumida rapidamente.
Em meios suplementados com peptídeos espera-se que haja uma redução no
acúmulo de amônia (KWANG; LEE, 2015). Durante o experimento constatou-se que
em um mesmo tempo de cultivo a formação de amônia foi suprimida pelos
dipeptídeos mas no final do cultivo a AcAlaGln sintetizou amônia em excesso, já os
demais AlaGln e GliGln obtiveram níveis semelhantes ao cultivo somente com Gln. E
o meio com GliTir foi o que menos acumulou amônia até o fim do cultivo. Mesmo
AcAlaGln acumulando níveis altos de amônia, isso não impactou nos títulos de
AcMo e nem houve um caimento brusco na viabilidade celular, ainda havia alta
densidade (10,05 x 106 céls/mL).
Em uma análise geral, o cultivo suplementado com glutamina em sua forma
livre apresentam um crescimento celular mais rápido e atinge uma mesma
quantidade de anticorpo monoclonal o que sugere que seja mais viável para este
sistema, já que em menor espaço de tempo atingiu maior concentração celular
tornando-a mais viável economicamente do que os demais dipeptídeos que levam
um tempo maior para obter o mesmo título de AcMo.
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CONCLUSÕES
Atualmente, diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de
aperfeiçoar o meio de cultivo para aumentar sua estabilidade, produtividade e
minimizar a formação de metabólitos, principalmente a amônia. Com isso a
substituição da glutamina por dipeptídeos tem sido vista como uma estratégia
promissora para cultivo em células de mamíferos. Verificou-se neste trabalho o
impacto do uso de quatro dipeptídeos comerciais AlaGln, GliGln, GliTir e AcAlaGln
em comparação a glutamina em sua forma livre. No geral, os resultados deste
experimento contribuíram para esclarecer o comportamento de células CHO
produtoras de um anticorpo monoclonal específico. Podemos constatar que as
células se adaptaram facilmente ao meio, já que os cultivos atingiram densidades
celulares adequadas e perduraram por um longo período, indicando uma melhor
estabilidade. Todavia, a adição de dipeptídeos não afetou diretamente a
produtividade em nenhuma das condições, pois não se pode notar um aumento
significativo no título de AcMo. Conclui-se que com o uso da glutamina em sua forma
livre, nas condições experimentais testadas é mais viável por produzir a mesma
quantidade de AcMo em um período de tempo reduzido, inclusive do ponto de vista
econômico, pois o custo é menor do que os dipeptídeos. Tempos prolongados de
cultivo em batelada aumentariam o custo de manutenção predial e de análises
diárias para obter a mesma quantidade de AcMo. Portanto, o ideal para um
bioprocesso industrial seria um cultivo que atingisse altos níveis de AcMo em menor
tempo de cultivo.
Se ainda assim quiser escolher um dos peptídeos como alternativa à Gln
conforme as análises realizadas, a escolha recai sobre GliTir pois com ele, houve a
menor formação de lactato e de amônia durante o cultivo. Contudo é válido salientar
que outros parâmetros metabólicos precisam ser analisados para uma resposta
definitiva.
Em suma, as evidências deste experimento demonstraram que o uso de
dipeptídeos não seria uma alternativa apropriada para este sistema de cultivo. Os
cultivos utilizando dipeptídeos individualmente não apresentaram resultados
convincentes para que houvesse uma troca da suplementação em batelada,
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principalmente devido aos altos níveis de amônia alcançada no final dos cultivos.
Todos esses fatores levam a questionamentos quanto à melhora do desempenho.
No entanto, para se determinar a real interferência das diferentes fórmulas
dos meios, é necessária uma abordagem analítica mais aprofundada. Sugiro uma
análise cromatográfica de aminoácidos para um melhor entendimento do fluxo
metabólico intra e extracelular e também análises para avaliar a qualidade da
proteína obtida. Além disso, como sugestão para os próximos passos do projeto,
testar o crescimento da mesma linhagem celular em sistema de batelada alimentada
que requer longo período de incubação, testar possíveis combinações de
dipeptídeos e diferentes concentrações que poderiam ser planejadas através de
Design of experiment (DoE) e Plaquet Burmann.
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