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1. INTRODUÇÃO 

Os papilomavírus constituem um grupo de pequenos vírus de DNA dupla fita 

caracterizados por induzirem a formação de lesões que são em geral benignas, podendo 

regredir naturalmente ou se transformar em tumores malignos. Dentre eles se encontra o 

papilomavírus bovino (BPV). Até o momento são bem caracterizados seis diferentes tipos de 

BPV (BPV de 1-6) e recentemente outros dois novos tipos (BPVs 7 e 8) foram descritos. Na 

região Nordeste do Brasil, em especial no Estado de Pernambuco (região da Zona da Mata), a 

incidência de papilomatose bovina é muito alta provocando grandes perdas econômicas para 

os criadores. No momento não há tratamento preventivo ou terapêutico com eficácia 

comprovada.  

Devido à importância econômica, a produção de uma vacina capaz de controlar a 

infecção por papilomavírus torna-se de grande importância para pecuária. No entanto, a 

produção de vacinas contra o BPV não pode ser realizada com o uso de técnicas 

convencionais, devido à impossibilidade de produção em laboratório de uma grande 

quantidade de vírions. Isto se deve ao fato de que o processo de formação dos vírions é 

dependente da diferenciação epitelial. A proteína L1 que forma o capsídio viral, quando 

produzida em sistemas de expressão eucarióticos, é capaz de se organizar como virus-like 

particles (VLPs – partículas semelhantes ao vírus), com morfologia similar ao vírus 

selvagem. As VLPs não são infecciosas ou oncogênicas, portanto, são candidatas atrativas 

para o desenvolvimento de vacinas profiláticas contra os papilomavírus. 

O sistema de expressão em células de levedura contorna várias das dificuldades 

encontradas no sistema de expressão em células de mamíferos, mantendo muitas de suas 

vantagens. Vetores de clonagem e expressão gênica na levedura Pichia pastoris estão bem 

estabelecidos e disponíveis comercialmente. Estes vetores têm sido utilizados com sucesso 

para produção de diferentes tipos de proteínas heterólogas, no entanto, ainda não se tem 
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informação sobre a expressão de genes de BPV em P. pastoris. Desta forma, neste trabalho 

foi avaliada viabilidade da produção da proteína L1 de BPV-4 por células de P. pastoris.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Papilomavírus 

Nas décadas de 50 e 60, quando os papilomavírus e os poliomavírus foram avaliados 

por microscopia eletrônica e análises básicas de ácidos nucléicos, foi observado que estes dois 

grupos possuíam genoma de DNA dupla-fita circular e capsídio icosaédrico não envelopado. 

Desta forma, foram considerados como intimamente relacionados e mantidos numa família 

comum, os papovavírus da família Papovaviridae (Bernard, 2005), sendo os papilomavírus da 

subfamília Papillomavirinae (Pfister and Fuchs, 1994).  

Em 1980, análises de seqüências de DNA e estudos funcionais (Danos et al., 1982) 

mostraram que estas similaridades eram superficiais para estabelecer parentesco (Bernard, 

2005). Pois os poliomavírus têm genoma de 5 kilobases (Kb), enquanto os papilomavírus têm 

genoma de aproximadamente 8 Kb. Os poliomavírus possuem duas unidades de transcrição, 

enquanto nos papilomavírus a transcrição ocorre em apenas uma direção. Além disso, esses 

vírus não possuem similaridade significante em suas seqüências de nucleotídeos ou 

aminoácidos. Dessa forma, concluiu-se que estes vírus formam duas famílias diferentes 

(Rebrikoy et al., 2002). Porém, apenas recentemente a família dos papilomavírus 

(Papillomaviridae) foi reconhecida pela International Council on Taxonomy of Viruses (de 

Villiers et al., 2004). 

Os papilomavírus são identificados pela abreviação PV e uma ou duas letras iniciais 

indicam a espécie hospedeira, que pode ser derivada de uma palavra em inglês, por exemplo 

HPV para papilomavírus humano, ou do nome científico do hospedeiro, como exemplo 

MnPV para papilomavírus Mastomys natalensis, que afeta um rato africano (Bernard, 2005). 

Para identificação de novos tipos de PV, o gene L1 tem sido utilizado por ser o mais 
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conservado do genoma. Um novo PV isolado é reconhecido como tal se o seu genoma 

completo for clonado e a seqüência de DNA da ORF L1 divergir em mais de 10% do tipo de 

PV conhecido mais próximo. Diferenças entre 2% e 10% na homologia definem um subtipo e 

menor que 2% um variante (de Villiers et al., 2004).  

Os papilomavírus são um grupo diverso de vírus, pois já foram identificados em mais 

de 20 diferentes espécies de mamíferos, além de aves e répteis (Bernard, 2005); apesar disso, 

são estritamente espécie-específicos e, até mesmo em condições experimentais, não infectam 

outro hospedeiro que não o seu natural. O único caso de infecção espécie-cruzada é a infecção 

de cavalos e outros eqüídeos pelo Papilomavírus bovino (BPV) tipo 1 e 2  (Campo, 2002).  

São vírus de DNA dupla-hélice com capsídio icosaédrico que se propagam nas células 

epiteliais em diferenciação (Bosch et al., 1995; Parkin et al., 2000). A informação genética 

está distribuída em pelo menos oito ORFs (Quadro aberto de leitura- Open Reading Frame) 

no genoma dos papilomavírus. Os genes de expressão precoce (E, do inglês Early) codificam 

proteínas envolvidas na replicação do DNA (E1 e E2), na transcrição (E2 e E4) e no processo 

de transformação celular (E5, E6 e E7). Os genes de expressão tardia (L, do inglês Late) 

codificam as proteínas L1 e L2 que formam o capsídio viral (Campo, 2003). 

Os papilomavírus constituem um grupo de vírus oncogênicos, que são etiologicamente 

envolvidos na formação de verrugas, câncer cervical e outros tumores epiteliais (Howley and 

Lowy, 2001). As lesões causadas são geralmente benignas, e a infecção é normalmente 

eliminada pela resposta celular imuno-mediada, a qual é direcionada contra antígenos virais 

(O’Brien and Campo, 2002). Entretanto na minoria dos casos, as lesões mucosas não 

regridem e podem progredir para câncer (Zur Hausen, 2002). 

O ciclo de vida do papilomavírus está intimamente ligado à diferenciação epitelial, já 

que se replicam no epitélio escamoso estratificado da pele e mucosas. A liberação dos vírions 

não envelopados depende da desintegração celular normal, tipicamente observada próxima à 
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superfície do epitélio. A dificuldade de mimetizar a diferenciação do epitélio estratificado em 

culturas de células tem sido um desafio para o estudo do ciclo de vida desses vírus. Dessa 

forma, muito do que se sabe sobre a morfogênese deriva do estudo de versões recombinantes 

das proteínas estruturais L1 e L2 (Buck et al., 2005). Além disso, o complexo ciclo de 

replicação dos papilomavírus dificulta a montagem de um sistema de propagação em 

laboratório que permita a produção de vírions para fins vacinais (da Silva et al., 2001).  

Os papilomavírus que infectam animais têm tido grande importância na investigação 

da biologia do vírus, da sua relação com o hospedeiro e da resposta imune contra o vírus, 

além de possibilitarem o desenvolvimento de vacinas anti-papilomavírus. A ligação entre 

infecção por papilomavírus e neoplasia, e a relação entre o vírus e co-carcinógenos ambientais 

foram primeiro estabelecidas para papilomavírus de animais, particularmente o papilomavírus 

do coelho cottontailI (CRPV), o bovino (BPV) e o oral canino (COPV) [Campo, 2002].  

2.1.1. Papilomavírus Bovino (BPV) 

 Seis diferentes tipos de papilomavírus bovino (BPV 1 - 6) são bem descritos e 

caracterizados. Originalmente os BPVs foram classificados em dois subgrupos, A e B, 

tomando-se com base a estrutura genômica e a patologia. O subgrupo A era compreendido 

pelos tipos 1, 2 e 5, os quais eram definidos como fibropapilomavírus por infectarem tanto o 

epitélio como a subdérmica formando fibropapilomas. O subgrupo B compreendia os tipos 3, 

4 e 6, por serem epteliotrópicos e infectarem apenas células epteliais (queratinócitos), 

induzindo a formação de papilomas verdadeiros (Jarrett et al, 1984; Campo, 2002).  

No entanto, recentemente os papilomavírus foram re-classificados seguindo a 

nomenclatura de Greek usada para outras famílias virais (de Villiers et al., 2004). Dessa 

forma, de acordo com a nomenclatura atual, que leva em consideração as propriedades 

biológicas e organização do genoma, os epiteliotrópicos (BPVs 3, 4 e 6) são definidos como 
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Xi-papilomavírus, os BPVs 1 e 2 como Delta-papilomavírus e o BPV 5 é membro único do 

gênero Epsilon-papilomavírus (de Villiers et al., 2004). 

 Ogawa et al. (2004) relataram 13 prováveis novos tipos de BPV no Japão, com base 

em análises de PCR. Recentemente, dois novos tipos BPVs foram caracterizados. Análises 

filogenéticas baseadas na ORF L1 classificaram um  isolado de BPV no Japão como BPV 7, 

originando um novo gênero na família Papillomaviridae (Ogawa et al., 2007).  O BPV 8 

também foi isolado no Japão e análises filogenéticas foram usadas para classificar esse novo 

tipo no gênero Epsilon-papilomavírus, junto ao BPV 5 (Tomita et al., 2007). 

 Os BPVs possuem genomas de tamanhos variados; os tipos 1, 2 e 5 têm um genoma 

de aproximadamente 8000 pares de bases (bp); os tipos 3, 4 e 6 de aproximadamente 7300 pb 

(Morgan e Campo 2000); o BPV 7 de 7412 bp (Ogawa et al., 2007) e o BPV 8 de 7791 bp 

(Tomita et al., 2007). O genoma dos BPVs é dividido em 3 regiões canônicas (Figura 1): a 

região longa de controle (LCR – que contém elementos cis-regulatórios necessários para 

regulação da replicação e transcrição do DNA viral), a região contendo os genes E (que 

codificam as proteínas não estruturais) e a região que codificam os genes L (que codificam as 

proteínas do capsídio) [Morgan and Campo, 2000]. 

 

Figura 1. Representação linear da organização do genoma de BPV-4 (Campo, 2006) 
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2.2. Papilomatose Bovina 

Nos bovinos são mais comuns papilomatoses cutânea e nas mucosas genital e 

orofaríngea, não havendo diferença na prevalência da patologia entre os sexos ou entre raças, 

sendo mais frequente em animais com menos de dois anos de idade (Corrêa and Corrêa, 

1992). O ciclo infeccioso do papilomavírus depende do processo de diferenciação do epitélio. 

A infecção primária ocorre nas células basais ou parabasais, por um mecanismo ainda não 

elucidado, e as células esfoliantes liberam as partículas virais maduras (Duggan-Keen et al., 

1998). 

As lesões hiperplásicas produzidas pelos papilomavírus, definidas como verrugas, 

papilomas ou condilomas, são geralmente lesões benignas (Munoz, 2000). No entanto, os 

papilomavírus também possuem ação oncogênica, desencadeada pela expressão de suas 

oncoproteínas dentro da célula hospedeira. As oncoproteínas interferem nas proteínas 

envolvidas no controle do ciclo celular (p53 e pRB), resultando em anomalias genéticas 

(Stanley, 2001; Campo, 2003). Tais anomalias acompanhadas de outras modificações 

celulares induzidas por co-fatores ambientais, como, por exemplo, o consumo da samambaia 

Pteridiun  aquilinum v. aracnoideum, podem causar o desenvolvimento de câncer (Jackson et 

al, 1993; Campo, 1997b; Moura et al., 1988; Campo, 2002).  

As lesões mais comuns associadas à infecção de BPV em bovinos são: papilomas na 

pele (BPV 1, 2 e 3), papilomas e câncer no trato gastrointestinal superior (BPV 4), papilomas 

nos tetos e úbere (BPV 1, 5 e 6), papilomas no pênis  (BPV 1) e câncer na bexiga urinária 

(BPV 1 e 2) [Campo, 1998]. O câncer do trato gastrointestinal superior e da bexiga urinária 

desenvolvem-se como resultado da interação entre o vírus, carcinógenos químicos e 

imunossupressores presentes na samambaia, planta ingerida pelos animais (Campo, 1997a). 
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A infecção dos tetos e úberes é especialmente causada pelo BPV 6 e não é apenas um 

problema de saúde animal, mas também tem conseqüências econômicas. Uma vez que, vacas 

com papilomas nos tetos não podem ser ordenhadas, bezerros jovens não podem mamar e 

freqüentemente papilomas pedunculados são arrancados provocando infecções. A 

papilomatose no pênis interfere na função reprodutiva dos touros e estes animais são 

descartados. Ocasionalmente, rebanhos inteiros são descartados se a papilomatose não 

regredir (Campo, 2002). 

Apesar de serem vírus epiteliotrópicos (Campo, 1997b), há evidências da presença de 

BPV em células do sangue periférico (Stocco dos Santos et al., 1998; Freitas et al., 2003; 

Freitas et al., 2007), placenta, gametas e fluídos corpóreos (Carvalho et al., 2003; Freitas et 

al., 2003; Freitas et al., 2007), sendo sugerida a transmissão vertical de BPV 1 e 2 (Stocco dos 

Santos et al., 1998; Freitas et al., 2003; Freitas et al., 2007).  

BPV 1 e 2 são os únicos papilomavírus a infectar um hospedeiro de uma espécie 

diferente. Eqüídeos desenvolvem tumores sarcóides como resultado da infecção por BPV. O 

tumor é localmente invasivo, refratário a tratamento e pode levar o animal a ser sacrificado. O 

tumor não permite a replicação viral e a infecção é abortada, no entanto o DNA viral está 

presente nas células tumorais em cópias epissomais múltiplas e seus genes E são transcritos, 

indicando um papel ativo do vírus na etiologia do sarcóide (Nasir and Reid, 1999). 

A papilomatose bovina causa perdas econômicas significativas (Campo, 2003). 

Embora ocorra em diversos estados brasileiros, não existe até o momento um levantamento 

epidemiológico nem registro oficial dos prejuízos causados aos produtores. Em Pernambuco, 

segundo dados da Associação Nordestina dos Criadores, cerca de 5% do rebanho bovino é 

afetado pela doença, e em algumas propriedades aproximadamente 30% dos animais 

apresentam a enfermidade.  
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Devido à importância econômica, a produção de uma vacina capaz de controlar a 

infecção por papilomavírus bovino torna-se necessária. Infelizmente, técnicas convencionais 

de produção de vacinas não podem ser aplicadas ao caso dos BPVs, devido à impossibilidade 

de produção em laboratório de uma grande quantidade de vírions (da Silva et al., 2001). 

2.2.1. BPV 4 e Papilomatose do Trato Gastrointestinal Superior 

 O BPV 4 infecta o epitélio da mucosa gastrointestinal (GI) superior e induz a 

formação de papilomas pela expressão de suas proteínas transformantes. Os órgãos mais 

comumente afetados são faringe, esôfago, rúmem e retículo (Campo, 2002). Em animais 

imunocompetentes induz a formação de poucos papilomas, que regridem devido à ação da 

resposta imune celular após aproximadamente 12 meses (Tsirimonaki et al., 2003).  

Imunossupressores contribuem para o desenvolvimento de papilomatose generalizada 

e persistente do trato GI superior. Animais que desenvolvem papilomatose extensiva têm 

dificuldade de comer e respirar e são descartados. Porém, se a doença não é tão severa, os 

animais sobrevivem, mas apresentam alto risco de desenvolverem carcinoma de células 

escamosas (Campo, 2002). 

Epidemiológica e experimentalmente evidenciou-se que papilomas causados por BPV 

4 podem evoluir para carcinomas de células escamosas em animais alimentados com 

samambaia (Campo et al., 1994). O processo de carcinogênese ocorre pela interação entre as 

oncoproteínas virais e substâncias imunossupressoras e co-carcinogênicas presentes na planta 

(Figura 2). Animais que consomem samambaia tem seu sistema imune cronicamente afetado 

pela presença de imunossupressores, assim uma resposta imune efetiva não é realizada contra 

o vírus ou células infectadas (Campo, 1997a; Campo, 2002).  

 Além da ação das oncoproteínas virais, a quantidade de receptores epidermais para 

hormônio do crescimento aumenta, o gene ras é ativado e o gene p53 é mutado (Campo, 

2002). Estes eventos de transformação celular envolvendo genes celulares são devidos a 
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agentes mutagênicos da samambaia, apesar disso ter sido demonstrado in vitro, estes efeitos 

ainda não foram comprovados in vivo (Beniston et al., 2001; Cairney and Campo, 1995; 

Connolly et al., 1998; Pennie and Campo, 1992). No entanto, os dois agentes mutagênicos 

mais potentes da planta (quercetina e ptaquilosida) foram encontrados na urina, soro e leite de 

animais alimentados com samambaia (Alonso-Amelot et al., 1996; Lioi et al., 2004). 

Casos de BPV 4 causando papilomas têm sido relatados por toda Grã-Bretanha, enquanto 

processos persistentes e neoplásicos são limitados a áreas na Escócia e Inglaterra onde ocorre 

a presença de samambaia (Jarrett et al., 1978; Campo, 1997a). A infecção por BPV 4 

associada a tumores do trato GI superior foi relatada no Brasil em áreas onde há ocorrência 

dessa espécie de samambaia (Kobashi, 2001). A presença de BPV 4 em papilomas esofágicos 

também foi detectada em bovinos no sul da Itália (Borzacchiello, 2003). 

 

 

Figura 2. Esquema do processo carcinogênico envolvido na progressão neoplásica de 
papilomas do trato gastrointestinal superior causado por BPV 4 (Campo, 2002). 

 

2.3. Resposta Imune ao Papilomavírus Bovino 

A resposta imune dos bovinos ao BPV é muito pobre (Campo, 1998). Animais podem 

carregar tumores grandes, produzindo vírus ativamente em grandes quantidades, mas não 
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respondem facilmente aos antígenos de BPV durante o curso da infecção e anticorpos anti-

BPV são raramente detectados. A falha do sistema imune em reconhecer tanto o vírus 

infectante como a progênie viral, é devido ao fato do ciclo de vida do vírus ser restrito ao 

epitélio e não existir contato com o sistema imune do hospedeiro (O'Brien and Campo, 2002; 

Tindle, 2002).  

Fortes evidências indicam que o processo de regressão dos papilomas seja mediado 

por uma resposta imune celular, enquanto que a proteção contra a infecção seja devida a 

anticorpos neutralizantes (Campo, 1997b). Animais com tumores ulcerados e hemorrágicos  

tem níveis altos de anticorpos anti-BPV  e uma boa resposta humoral pode ser obtida após a 

inoculação intramuscular de vírus purificados ou proteínas virais, confirmando que apenas 

quando o papiloma é danificado ou via imunização, antígenos virais entram em contato com 

células imunes. Em estágios tardios de infecção, pode-se observar uma resposta celular e 

humoral fraca, contra proteínas do capsídio e/ou contra a proteína transformante E7, a qual 

parece está associada com a rejeição do papiloma (Campo, 1998).  

Durante a regressão de papilomas causados por BPV 4, grandes massas de linfócitos 

ativados acumulam-se na camada subdérmica do papiloma. Os linfócitos CD4+ são o subtipo 

predominante, seguidos pelas células-T γδ e linfócitos CD8+. Em contraste, células-T γδ e 

linfócitos CD8+ predominam na camada basal e entre os queratinócitos (Knowles et al., 1996; 

Campo, 1998). 

A pobre resposta imune contra o BPV é provavelmente a principal razão para 

persistência da infecção, até mesmo em hospedeiros imunocompetentes, os papilomas 

persistem por muitos meses antes que a regressão aconteça. Recentemente, tem se tornado 

claro que, além da imunoevasão passiva, devido ao ciclo de vida do vírus ser confinado ao 

epitélio, os papilomavírus tem desenvolvido vias ativas para esquivar-se do sistema imune do 

 11



Souza, H. M.       Expressão do gene L1 do Papilomavírus bovino tipo 4 em células da levedura Pichia pastoris 

hospedeiro. Entre elas encontra-se a down-regulation do Complexo Maior de 

Histocompatibilidade de Classe I - MHC I (O'Brien and Campo, 2002).  

O MHC I é responsável pela apresentação de peptídeos antigênicos a células-T 

efetoras, e desempenha um papel crítico na vigilância imune (Gromme et al., 1999). A down-

regulation do MHC I é realizada pela ação da proteína E5 do BPV, a qual impede o transporte 

do MHC I para superfície da célula, seqüestra o MHC I no aparelho de Golgi e reduz a 

transcrição do gene da cadeia pesada do MHC I (Ashrafi et al., 2002; Marchetti et al., 2002; 

Araibi et al., 2006). 

 

2.4. Proteína L1 e Estrutura Viral 

 O capsídio dos papilomavírus é icosaédrico, tem entre 55 e 60 nm de diâmetro, 

e é formado pelas proteínas L1 e L2 (Figura 3). A estrutura do capsídio contém 360 cópias da  

proteína L1 organizada em 72 pentâmeros e provavelmente 12 cópias da proteína L2 (Baker 

et al., 1991; Modis et al., 2002). L1 possui cerca de 500 aminoácidos (Belnap et al., 1996; 

Chen  et al., 2000), enquanto L2 possui 469 aminoácidos (aa). Os primeiros 60 aa de L2 

ficam dentro do capsídio formado por L1 e ligam-se ao DNA viral, a seqüência de 61 a 123 aa 

está exposta na superfície do vírus e a porção C-terminal localiza-se internamente (Liu et al., 

1997). As histonas celulares condensam o genoma DNA circular dupla-hélice  como um 

minicromossomo (Howley, 1996; Modis et al., 2002) .  

A proteína L1, que possui peso molecular de 54-58 kDa, compõe 90% do capsídio e 

está associada à proteína L2, que tem peso molecular entre 68-76 kDa (da Silva et al., 2001). 

Apesar de ser encontrada em menor quantidade, a proteína L2 é importante para o 

encapsidamento do genoma viral (Roden et al., 1996), pois durante a morfogênese do virion 

liga-se ao DNA favorecendo seu encapsidamento (Fay et al., 2004). Além de sua função 
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estrutural, L1 e possivelmente L2, promove a ligação do vírus a receptores celulares (Campo, 

1997b). 

 A BA 

Figura 3. (A) Modelo estrutural do Papilomavírus bovino (Trus et al., 1997); (B) 
Modelo da interação de L2 com pentâmeros de L1 e o DNA viral (Liu et al., 1997). 

 

Existem evidências bioquímicas que pontes dissulfeto estabilizam o capsídio dos 

papilomavírus (Sapp et al., 1995; Fligge et al., 2001). Experimentos de mutagêneses com 

HPV 16 realizados por Li et al. (1998) e Sapp et al. (1998) identificaram que os resíduos 

Cys175 e Cys428 de L1 são prováveis parceiros em ligações dissulfeto, pois são as únicas 

cisteínas expostas em L1. As interações interpentaméricas ocorrem através da porção C-

terminal de L1, onde cada braço C-terminal invade o pentâmero adjacente (Modis et al., 

2002). 

Os monômeros de L1 contém 12 β-fitas, 6 loops e 5 α-hélices (h1-h5). Estudos 

realizados por Bishop et al. (2007) demonstram que as α-hélices h2, h3 e h4 localizadas 

próximas a porção C-terminal de L1 são responsáveis pelas interações interpentaméricas 

requeridas para montagem do capsídio (Figura 4). Caracterizações bioquímicas e estruturais 

de L1 mostram que as α-hélices na região C-terminal tem papel importante no dobramento e 

montagem do capsídio. As α-hélices h2, h3 e h5 são essenciais para o dobramento de L1 e 
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formação do pentâmero, enquanto a h4 é indispensável para montagem do capsídio viral, 

devido seu papel na interação entre os pentâmeros adjacentes (Bishop et al., 2007).  

  

B

Figura 4. (A) Monômero de L1. A estrutura inclui os aminoácidos de 20 a 474, o 
primeiro é indicado por N (20) e o último por C (474). Os elementos estruturais são marcados, 
B-I para β-fitas e h1-h5 para as cinco α-hélices. Os loops entre as β-fitas são indicados por B-
C, C-D, etc. (B) Interação entre as α-hélices interpentaméricas. Mostra como a α-hélice 4 (h4) 
de cada subunidade do pentâmero em vermelho projeta-se e permanece no arcabouço formado 
pelas α-hélices h2 e h3 dos pentâmeros adjacentes; (C) Mostra com detalhes as interações de 
h4 com h2 e h3 entre 3 subunidades de pentâmeros adjacentes (Chen et al., 2000). 

C 

 
Os loops extendem-se em direção a superfície externa do capsídio, e suas seqüências 

são muito variáveis entre os diferentes tipos de papilomavírus (Chen et al., 2000). 

Mutagêneses de domínios de loops hipervariáveis em HPV 11 (Ludmerer et al., 2000) e HPV 

6 (McClements et al., 2001) revelaram locais de ligação de vários anticorpos neutralizantes 

monoclonais, mostrando que muitos epitopos neutralizantes estão localizados nos domínios 

dos loops (Xu et al., 2006). 
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2.5. VLPs e Vacina 

As vírus-like particles (VLPs – partículas semelhantes ao vírus) são estruturas 

protéicas com morfologia similar aos vírions intactos, e são obtidas a partir da expressão de 

proteínas do capsídio viral, que  espontaneamente levam a montagem de estruturas similares 

aos vírus autênticos (Zhou et al., 1991; Kirnbauer et al., 1992, 1993). VLPs têm sido 

produzidas para mais de 30 vírus diferentes que infectam humanos e outros animais. Uma das 

mais notáveis características desse grupo de vírus, é a diversidade no que se refere às 

estruturas dos vírus individualmente. Esse grupo inclui vírus com uma única proteína de 

capsídio, múltiplas proteínas de capsídio, com e sem envelopes lipídicos (Figura 5) [Noad and 

Roy, 2003]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Estrutura de VLPs para uma 
variedade de vírus. A  morfologia do 
capsídio e as proteínas expressadas para 
obtenção da VLP são ilustradas. Em cada 
caso a microscopia eletrônica da VLP 
produzida é mostrada. Abreviações: BTV – 
vírus da língua azul; HCV – vírus da 
hepatite C; HEV – vírus da hepatite E; 
HPV – papilomavírus humano; SIV HIV – 
VLP híbrida entre vírus da 
imunodeficiência dos símios (gag) e vírus 
da imunodeficiência humana (env) [Noad 
and Roy, 2003]. 
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 As VLPs mais similares aos vírus intactos são aquelas produzidas pela expressão de 

uma, ou em alguns casos duas proteínas capsídicas, de vírus que têm uma estrutura 

relativamente simples e que não tem envelope lipídico. Exemplos de tais VLPs são as 

formadas pela expressão da proteína capsídica de papilomavírus, parvovírus, calicivírus, 

circovírus e poliomavírus. Todos esses vírus são não envelopados e têm uma única proteína 

que forma o principal componente estrutural do vírion (Noad and Roy, 2003). 

Vacinas contra hepatite B foram um dos primeiros produtos contendo VLPs 

sintetizadas, produzidas a partir de proteínas recombinantes em sistemas de expressão 

controlados (McAleer et al., 1984). Outras doenças que são alvo para imunização com VLPs 

são gastroenterites (Tacket et al., 2003), hepatite C (Lechmann et al., 2001) e malária 

(Oliveira-Ferreira et al., 2000).  

Diversos estudos baseados em modelos animais mostraram que a imunidade humoral é 

um fator chave na prevenção da infecção por papilomavírus (Breitburd et al., 1995; Kirnbauer 

et al., 1996). A transferência passiva de soro contendo anticorpos gerados contra VLPs para 

animais não imunizados confere proteção ao desafio com o vírus nativo, o que demonstra a 

proteção proporcionada por anticorpos neutralizantes (Breitburd et al., 1995); uma vacinação 

com VLPs de papilomavírus por diferentes métodos pode induzir títulos de anticorpos 

neutralizantes tipo-específicos (IgG e IgA) e proteger eficientemente animais e humanos da 

infecção por papilomavírus (Xu et al., 2006). As próprias VLPs são boas adjuvantes e podem 

induzir uma forte resposta de células T- helper. Vários estudos têm demonstrado que VLPs 

também podem ativar células dendríticas (DCs) [Lenz et al., 2001; Yang et al., 2004; Bontkes 

et al., 2005]. As DCs são uma família de células apresentadoras de antígenos (APCs), com 

uma capacidade única de iniciar e modular uma resposta imune mediada por células (Xu et 

al., 2006). 
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Mais recentemente, testes clínicos demonstraram que VLPs montadas com a principal 

proteína do capísidio (L1) do papilomavírus humano (HPV) são capazes de reduzir índices de 

infecção por HPV e câncer cervical (Koutsky et al., 2002; Villa et al., 2005). 

A proteína L1 dos papilomavírus, quando produzida em sistemas de expressão 

eucarióticos, é capaz de se organizar como VLPs. A superexpressão da proteína L1 sozinha 

ou com a co-expressão da proteína L2 pode produzir VLPs (Kirnbauer et al., 1992, 1993). As 

VLPs, produzidas a partir da proteína L1 em sistemas de expressão baseadas em células 

eucariotas, são capazes de preservar características estruturais e imunogênicas do vírus intacto 

(Zhou et al., 1991, Favre et al., 1997).  

Por não conter o genoma viral, as VLPs não são infecciosas ou oncogênicas. 

Representam, portanto, candidatas atrativas para o desenvolvimento de vacinas profiláticas 

contra os papilomavírus (da Silva et al., 2001). VLPs já foram obtidas pela superexpressão de 

L1 em células de mamíferos, de insetos e leveduras (Zhou et al.,1991; Kirnbauer et al., 1992; 

Sasagawa et al., 1995). Estas estruturas são altamente imunogênicas e são capazes de 

estimular tanto células B como uma resposta humoral (Dupuy et al., 1999; Zhang et al., 2000; 

Koutsky et al., 2002). 

 As primeiras séries de vacinas contra papilomavírus bovinos consistiam de vacinação 

intramuscular com o vírus inativado. Estas vacinas “clássicas” levam a produção de 

anticorpos neutralizantes e proteção completa contra um desafio subseqüente. Elas são no 

entanto, tipo-específicas conferindo proteção apenas para vírus homólogos (Campo, 1997b). 

Embora a resposta imune contra infecção por BPV seja pobre, uma imediata e prolongada 

resposta imune é provocada quando bovinos são imunizados como proteínas de BPV, o que 

permiti o desenvolvimento de vacinas anti-BPV (Campo, 2006). 

Um vacinação profilática já foi obtida com a utilização de vírions de BPV 1, além 

disso anticorpos netralizantes foram produzidos pela vacinação com a proteína L1 de BPV 1 
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(Campo, 1997b). Vacinas de subunidades baseadas na proteína L1 de BPV 2 provocaram a 

produção de anticorpos neutralizantes e conferiram proteção contra a infecção (Campo, 2006). 

VLPs de BPV 4 contendo L1 e L2, ou L1 sozinha, foram capazes de proteger bovinos em 

experimentos de indução experimental de papilomas, representando um grande potencial para 

o desenvolvimento de  vacinas profiláticas potentes contra papilomatose bovina (Kirnbauer et 

al., 1996). 

 

2.6. Sistemas Heterólogos de Expressão 

Existem diferentes sistemas heterólogos de expressão gênica. Vários tipos celulares 

têm sido usados para transformação e expressão de genes de interesse, tanto em sistemas  

procariotos (principalmente Escherichia coli) como em sistemas eucariotos, tais como 

leveduras, células de insetos ou de mamíferos (Morton and Potter, 2000; Schatzmayr, 2001). 

 A E. coli é o organismo mais utilizado na tecnologia do DNA recombinante, e vem 

sendo extensivamente estudada como produtora de proteínas heterólogas (Liljeqvist and 

Stahl, 1999). No entanto, existem muitas dificuldades associadas à produção de proteínas a 

partir de genes exógenos clonados nesta bactéria. Estes problemas podem ser agrupados em 

duas categorias: aqueles devidos à seqüência do DNA exógeno, tal como a presença de 

introns no gene; e aqueles devido às limitações de E. coli como hospedeira para a síntese de 

proteínas recombinantes, como por exemplo, o processamento incompleto das mesmas 

(Pelcksar et al., 1996; Brown, 2003). 

Uma outra alternativa para sistemas de expressão é a utilização de células de insetos, 

pois são relativamente fáceis de manter, além de promoverem muitos dos processamentos 

pós-traducionais observados em células de mamíferos. Os sistemas de expressão baseados em 

células de insetos mais usados são: o que utiliza o Baculovírus como vetor e o que utiliza 
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linhagens de células transfectadas estáveis. O primeiro apresenta altos níveis de expressão, no 

qual as células de inseto são infectadas por um Baculovírus que carrega o gene de interesse, 

porém após um pico de expressão as células morrem e são lisadas, o que pode ser prejudicial 

às proteínas recombinantes produzidas devido à ação de proteases. No segundo sistema, a 

expressão é contínua e apresenta níveis de expressão variados. Essas linhagens são obtidas 

pela transfecção das células com plasmídios que carregam o gene de interesse, marca de 

resistência e promotores reconhecidos pelas células de insetos (McCarroll and King, 1997). 

Linhagens de células de mamíferos derivadas principalmente de tecidos humanos, de 

camundongos ou de hamsters representam a abordagem mais cara para produção de proteínas 

recombinantes, especialmente devido ao processo de purificação. Além disso, é difícil 

produzir linhagens celulares estáveis (Wurm and Bernard, 1999; Brown, 2003). Neste sistema 

de expressão as proteínas são processadas corretamente e são indistinguíveis das versões não-

recombinantes, devido às modificações pós-traducionais realizadas, tais como glicosilação e 

fosforilação das proteínas recombinantes. É um sistema adequado para produção de pequena 

quantidade de proteína com alto valor econômico (Brown, 2003). 

 Comparada à expressão em E. coli, a produção de proteínas heterológas em leveduras 

permite um processamento mais similar à encontrada em células animais, pois o ambiente 

intracelular da levedura é mais adequado para ocorrência de várias reações que normalmente 

acontecem em células de mamíferos. Porém, algumas modificações pós-traducionais 

realizadas em células animais não ocorrem nesses organismos, o que pode alterar a estrutura 

funcional da proteína. A expressão heteróloga em leveduras é bem caracterizada e há várias 

técnicas de manipulação gênica disponíveis, além de possuir a melhor relação custo/benefício 

em eucariotos. É um sistema ideal para produção em larga escala de proteínas. 

Saccharomyces cerevisiae e Pichia pastoris são amplamente utilizadas como sistema de 

expressão heteróloga (Torres and Moraes, 2002; Brown, 2003).  
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 Diante das alternativas disponíveis, o sistema de expressão em células de Pichia 

pastoris apresenta algumas vantagens sobre outros sistemas de expressão. Entre elas temos: i) 

a utilização de um promotor forte, do gene que codifica a enzima álcool oxidase (AOX), 

induzido por metanol, um indutor relativamente barato o qual já foi utilizado para expressão 

de diversos genes de diferentes procedências (bactérias, fungos, invertebrados, plantas e 

humanos); ii) o fato desta levedura não ser uma forte fermentadora, como S. cerevisiae, pois 

os produtos gerados pela fermentação são tóxicos para as células ou podem dificultar a 

purificação das proteínas secretadas; iii) as glicosilações realizadas por ela são muito 

similares àquelas de células animais (Torres and Moraes, 2002; Brown, 2003). 

 

2.7. Pichia pastoris 

 Pichia pastoris é uma levedura metilotrófica, uma vez que pode crescer em metanol 

como única fonte de carbono e energia. É um ascomiceto homotálico, que normalmente 

encontra-se haplóide no estado vegetativo e multiplica-se por brotamento multilateral, e pode 

ser manipulada por métodos genéticos clássicos. Diferentemente de linhagens homotálicas de 

S. cerevisiae, as quais são diplóides, P. pastoris permanece haplóide a não ser que seja 

forçada a cruzar, como em cultivos com limitação de nitrogênio (Cereghino and Cregg, 2000; 

Gellissen et al., 2005). 

No final da década de 1960, a habilidade de certas espécies de levedura de utilizarem 

metanol como única fonte de carbono e energia foi descrita (Ogata, 1969). Rapidamente, as 

leveduras metilotróficas despertaram o interesse como fonte de proteína celular para ser 

utilizada primariamente como alimentação animal altamente protéica. Durante os anos 1970, a 

Phillipis Petroleum Company desenvolveu meios e protocolos para o crescimento de P. 
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pastoris em culturas contínuas de alta densidade celular com metanol (> 130 g.l-1 peso seco 

celular) [Wegner, 1990].  

No entanto, a crise do petróleo na década de 1970 inviabilizou a produção de proteínas 

com a utilização de P. pastoris devido ao aumento nos custos de produção do metanol. Dessa 

forma, a Phillips Petroleum contratou o Salk Institute Biotechnology/Industrial Associates, 

Inc. (SIBIA, La Jolla, CA) para o desenvolvimento da P. pastoris como um hospedeiro para 

expressão de proteínas heterólogas. Nas pesquisas realizadas pela SIBIA o gene e o promotor 

da enzima álcool oxidase (AOX) foram isolados, e vetores, linhagens e protocolos para 

manipulação genética da P. pastoris foram gerados (Cereghino and Cregg, 2000). 

2.7.1. Metabolismo do metanol 

 O conceito base para o sistema de expressão em P. pastoris originou-se da observação 

que algumas das enzimas requeridas para o metabolismo do metanol estão presentes em 

níveis substanciais apenas quando as células estão crescendo em metanol. A álcool oxidase 

(AOX) catalisa o primeiro passo na via de utilização do metanol, realizando a oxidação do 

metanol a formaldeído e peróxido de hidrogênio. A AOX é seqüestrada para o peroxissomo 

juntamente com a catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. Uma 

porção do formaldeído, gerado pela AOX, deixa o peroxissomo e é oxidada a formato e 

dióxido de carbono por duas dehidrogenases citoplasmáticas, reações que são fonte de energia 

para o crescimento celular em metanol. O formaldeído que permanece no peroxissomo é 

utilizado como precursor de constituintes celulares. A AOX tem uma baixa afinidade por O2, 

o que é compensado pela produção de grandes quantidades da enzima, chegando a mais de 

30% das proteínas solúveis totais nas células cultivadas em metanol (Cereghino and Cregg, 

2000; Gellissen et al., 2005).  
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 Existem dois genes que codificam a álcool oxidase em P. pastoris: AOX1 e AOX2. As 

porções codificantes de AOX1 e AOX2 têm 97% de homologia, no entanto o AOX1 é 

responsável pela maioria da álcool oxidase ativa na célula, o que pode ser resultado de 

diferenças nas seqüências 5’ flanqueadoras das porções codificantes dos dois genes. A 

expressão do gene AOX1 é controlada a nível transcricional (Cregg, 1989). No crescimento 

em metanol, cerca de 5% do RNA mensageiro é do AOX1. O promotor do gene AOX1 é 

fortemente reprimido em células cultivadas com glicose e outras fontes de carbono, mas é 

induzido mais de 1000 vezes quando são transferidas para meios contendo metanol como 

única fonte de carbono (Cereghino, 2002).  

 A regulação do gene AOX1 parece envolver dois mecanismos: um de 

repressão/desrepressão e um mecanismo de indução, similar a regulação do gene GAL1 em S. 

cerevisiae.  A ausência de uma fonte de carbono repressora, tal como glicose no meio, não 

resulta em substancial transcrição do AOX1. A presença do metanol é essencial para induzir 

altos níveis de transcrição (Cereghino and Cregg, 2000). 

2.7.2. Fenótipo de Utilização do Metanol 

 Existem três fenótipos quanto à utilização de metanol para linhagens hospedeiras de P. 

Pastoris: Mut+, Muts e Mut-. O Mut+ (Methanol utilization plus) cresce na mesma velocidade 

do fenótipo selvagem e suporta altas taxas de  metanol para cultivo em larga escala. O Muts 

(Methanol utilization slow) possui o gene AOX1 interrompido, dessa forma as células contam 

apenas com o AOX2 para o metabolismo do metanol, o que resulta numa linhagem de 

crescimento lento já que AOX2 é normalmente menos expresso que AOX1. O Mut- (Methanol 

utilization minus) é inviável para crescimento em metanol, pois as linhagens têm ambos os 

genes AOX deletados (Macauley-Patrick et al., 2005). 
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2.7.3. Manipulação genética  

 As técnicas requeridas para manipulação genética molecular de P. pastoris são 

similares às descritas para S. cerevisiae. P. pastoris pode ser transformada por eletroporação, 

métodos de geração de esferoplastos ou métodos de célula intacta, tais como os que envolvem 

cloreto de lítio e PEG (polietilenoglicol). Como em S. cerevisiae, P. pastoris exibe uma 

tendência para recombinações homólogas entre seu genoma e DNAs artificialmente 

introduzidos. A clivagem de um vetor dentro de uma seqüência compartilhada pelo genoma 

de P. pastoris estimula eventos de recombinação homóloga, ocorrendo eficiente integração 

por inserção do vetor no locus gênico alvo. Substituição gênica ocorre numa freqüência 

menor do que a observada em S. cerevisiae e requer seqüências flanqueadoras longas para 

uma eficiente integração deste tipo (Cregg and Russell, 1998). 

2.7.4. Vetores de expressão 

 Existem muitos vetores comerciais disponíveis para expressão em P. Pastoris. Estes 

vetores têm sido desenhados para E. coli e P. pastoris, contendo uma origem de replicação 

para manutenção do plasmídio na bactéria e marcas de seleção para um ou ambos organismos. 

A maioria dos vetores de expressão tem um cassete de expressão composto por um fragmento 

de 0,9 kb referente à seqüência do promotor do gene AOX1 e a seqüência de terminação da 

transcrição do AOX1 (Cereghino and Cregg, 2000). Entre o promotor e a seqüência 

terminadora existe um sítio ou múltiplos sítios de clonagem para inserção da seqüência 

codificante do gene heterólogo, são exemplos deste tipo de vetor os da linha pPICZ. Alguns 

dos vetores dessa linha possuem ainda sinais de secreção, que permitem a secreção da 

proteína heteróloga. O sinal mais utilizado é o α-mating factor de S. cerevisiae (Invitrogen, 

2007).  

 23



Souza, H. M.       Expressão do gene L1 do Papilomavírus bovino tipo 4 em células da levedura Pichia pastoris 

Embora o promotor AOX1 tenha tido sucesso em numerosas expressões de genes 

heterólogos, em algumas circunstâncias esse promotor pode ser inadequado. Promotores não 

induzidos por metanol são atrativos para expressão de certos genes, entre eles temos os 

promotores de P. pastoris GAP, FLD1, PEX8 e YPT1 (Cereghino and Cregg, 2000; Daly e 

Hearn, 2005). 

2.7.5. Marcas de seleção 

 Apesar de técnicas clássicas e de genética molecular serem bem desenvolvidas para P. 

pastoris, poucos genes para marcas de seleção são descritos para manipulação genética da 

levedura. As marcas existentes são limitadas aos genes da via biossintética HIS4 de P. 

pastoris e S. cerevisiae, e ARG4 de S. cerevisiae, e o gene Sh ble do Streptoalloteichus 

hindustanus o qual confere resistência a droga Zeocina relacionada a bleomicina (Higgins et 

al., 1998).  

2.7.6. Transformação e Integração 

 Existem várias linhagens de P. pastoris disponíveis para expressão de proteínas 

heterólogas, a escolha de uma delas dependerá da aplicação desejada. Todas as linhagens de 

expressão de P. pastoris sãs derivadas da linhagem NRRL-Y 11430. Essas linhagens podem 

apresentar fenótipo Mut+ ou Muts, e ainda podem ser His- (his4). Entre as mais utilizadas 

estão a X-33 que é Mut+ (tipo selvagem), a GS115 que é Mut+ e His- (his4) e a KM71H que é 

Muts e Arg+ (aox1::ARG4) [Daly and Hearn, 2005]. 

 A transformação em P. pastoris ocorre pela integração do cassete de expressão em 

locus específico e origina transformantes geneticamente estáveis. Para que isso ocorra o 

cassete de expressão/vetor deve ser digerido em único sítio, que pode ser uma marca gênica 

(ex., HIS4) ou o promotor AOX1. A integração no genoma ocorre via recombinação homóloga 
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quando o cassete de expressão/vetor contém regiões homólogas ao genoma da P. pastoris, e a 

integração pode ser via inserção ou substituição gênica (Daly and Hearn, 2005). 

A integração por inserção ocorre em altas freqüências (50-80%) por eventos de 

crossover único nos loci HIS4 ou AOX1 (Cereghino and Cregg, 2000), e também pode 

resultar em integrações múltiplas em tandem devido a eventos de recombinação repetidos 

numa taxa de 1-10% dos transformantes (Daly and Hearn, 2005). A transformação de 

linhagens Mut+ com vetores linearizados na região 5’ AOX1 (PAOX1) promovem a inserção por 

único crossover na região homóloga do locus AOX1, gerando transformantes Mut+, já que o 

gene AOX1 não é interrompido (Figura 6). A transformação de linhagens Muts, tais como a 

KM71H (aox1:ARG4) originam apenas transformantes Muts (Daly and Hearn, 2005). 

 

Genoma da Pichia (HIS4 ou his4)

Cassete de expressão

Figura 6. Integração de um cassete de expressão por inserção nos locus AOX1 ou 
aox1:ARG4 (Invitrogen, 2007). 

 

Eventos de integração por substituição gênica ocorrem por duplo crossover no locus 

gênico alvo, dando origem a transformantes de cópia única que são geralmente mais estáveis. 

A substituição gênica em P. pastoris é obtida pela digestão do vetor de expressão nas regiões 

5’ e 3’ terminais que correspondem às regiões 5’ e 3’ do locus AOX1. A transformação resulta 
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na deleção sítio-específica do gene AOX1, numa freqüência de 5-25% dos transformantes 

(Daly and Hearn, 2005). 

2.7.7. Modificações Pós-traducionais 

 A maior vantagem de P. pastoris sobre sistemas de expressão em bactérias é que 

leveduras têm potencial para fazer muitas modificações pós-traducionais tipicamente 

associadas a eucariotos superiores, como processamento de seqüências sinais, enovelamento 

(folding), formação de pontes dissulfeto, certos tipos de adição de lipídios, e glicosilações. 

Modificações necessárias para atividade biológica das proteínas (Macauley-Patrick et al., 

2005). 

Há dois tipos de glicosilação: a nitrogênio-glicosilação, que ocorre no nitrogênio da 

amina de cadeias laterais de asparagina e a oxigênio-glicosilação, que ocorre no oxigênio da 

hidroxila de serina e treonina. Em mamíferos, oxigênio-glicosilação são compostas de uma 

variedade de açucares, incluindo N-acetilgalactosamina, galactose e ácido siálico.  Entretanto, 

eucariotos inferiores, tais como P. Pastoris, fazem oxigênio-glicosilação apenas com resíduos 

de manose (Cereghino and Cregg, 2000). 

As nitrogênio-glicosilações em eucariotos ocorrem com a transferência de uma 

unidade oligossacarídica ligada a um lipídio para uma asparagina no sítio de reconhecimento 

Asn-X-Ser/Thr. Tanto P. pastoris como S. cerevisiae têm a maioria das nitrogênio-

glicosilações do tipo high manose. No entanto, P. pastoris apresenta vantagens na 

glicosilação de proteínas secretadas porque não faz hiperglicosilações. O tamanho das cadeias 

de oligossacarídeos adicionadas pela P. pastoris (em média 8-14 resíduos de manose) é muito 

menor do que as de S. cerevisiae (50-150 resíduos de manose). Além disso, oligossacarídeos 

de P. pastoris  não apresentam glicosilações nas posições α-1,3. Essas ligações tornam muitas 
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proteínas recombinantes produzidas em leveduras inviáveis para uso farmacêutico, uma vez 

que são hiper-antigênicas (Cereghino and Cregg, 2000; Daly and Hearn, 2005). 

2.7.8. Produção de Proteínas Heterólogas em Pichia pastoris  

Em relação à expressão de proteínas heterólogas em P. pastoris, é importante 

considerar se é desejada uma expressão intracelular ou secretada. Esta escolha dependerá do 

tipo de proteína que se deseja expressar, se a proteína em questão não é secretada nos sistemas 

nativos, a passagem dela pelo sistema de secreção da levedura pode resultar em alterações por 

glicosilações ou ausência de outras modificações pós-traducionais que são essenciais. A 

expressão intracelular é uma alternativa para a produção das proteínas recombinantes (Rees et 

al., 1999).  

Particularmente, sistemas de expressão intracelular em P. pastoris são utilizados para 

produção de proteínas associadas a membranas, porém tais proteínas podem ser secretadas 

com sucesso. Quando o enovelamento de determinada proteína é lento, o uso de linhagens 

Muts é mais recomendado, resultando num produto mais autêntico. No entanto, a purificação 

de proteínas expressas intracelularmente pode ser mais difícil, o que pode aumentar os custos 

de produção (Romanos et al., 1992; Daly and Hearn, 2005). 

A secreção de proteínas em P. pastoris requer a presença de uma seqüência sinal, que 

é alvo na via de secreção, fusionada a proteína recombinante. A seqüência do peptídeo  pré-

pro do fator-α (sinal de secreção de S. cerevisiae) tem sido usada com sucesso em P. pastoris. 

A principal vantagem da secreção das proteínas heterólogas é que P. pastoris secreta baixos 

níveis de proteínas nativas; o que associado a baixa quantidade de proteínas em meios 

mínimos para crescimento de P. pastoris serve como o primeiro passo na purificação da 

proteína recombinante, uma vez que a proteína heteróloga secretada compreende a grande 
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maioria da proteína total presente no sobrenadante (Cereghino and Cregg, 2000; Daly and 

Hearn, 2005). 

O sistema de expressão em Pichia pastoris tem sido amplamente utilizado para 

produção de uma grande variedade de diferentes proteínas heterólogas de diversos 

organismos, entre eles estão vírus, bactérias, fungos, protistas, plantas e animais incluindo o 

homem, os quais são listados em Cereghino & Cregg (2000) e Macauley-Patrick et al. (2005). 

Entre essas proteínas destacam-se as usadas como produtos farmacêuticos para humanos, tais 

como fator de crescimento ligado à insulina–1 (IGF-1) e albumina sérica humana (HSA). 

Destaca-se também, a produção de subunidades vacinais usadas contra viroses, tais como 

antígeno de superfície do vírus da hepatite B e glicoproteína D do herpes vírus bovino 

(Cereghino and Cregg, 2000). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é produzir a proteína L1 do Papilomavírus bovino tipo 

4 (BPV 4) em células da levedura Pichia pastoris. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Amplificar o gene L1 de BPV 4; 

2. Clonar o gene no vetor pGEM-T easy ; 

3. Subclonar no vetor de expressão pPICZA gerando a construção pPICZAL1B4; 

4. Transformar as células de P. pastoris com pPICZAL1B4; 

5. Selecionar e analisar os recombinantes; 

6. Avaliar a produção da proteína L1. 
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 _____________________________________________________________________ RESUMO 

 

Os papilomavírus constituem um grupo de pequenos vírus de DNA de dupla fita 
caracterizados por induzirem a formação de lesões que são em geral benignas, podendo 
regredir naturalmente ou se transformar em tumores malignos. Dentre eles se encontra o 
papilomavírus bovino (BPV). Até o momento são bem caracterizados seis diferentes tipos de 
BPV (BPV de 1-6) e recentemente outros dois novos tipos (BPVs 7 e 8) foram descritos. Na 
região Nordeste do Brasil, em especial no Estado de Pernambuco (região da Zona da Mata), a 
incidência de papilomatose bovina é muito alta provocando grandes perdas econômicas para 
os criadores. No momento não há tratamento com eficácia comprovada. A proteção contra 
infecção é conferida por anticorpos neutralizantes direcionados proteína estrutural L1. Estes 
anticorpos podem ser eficientemente induzidos por imunização com virus-like particles 
(VLP), que se formam espontaneamente após a expressão de L1 em vetores recombinantes. A 
levedura metilotrófica Pichia pastoris emergiu como um sistema heterólogo, eficiente e de 
baixo custo para a produção de proteínas. Neste trabalho foi avaliada a produção da proteína 
L1 de BPV-4 por células de P. pastoris. O gene L1 foi amplificado e clonado no vetor de 
expressão pPICZA (Invitrogen). As células de P. pastoris foram transformadas com 
pPICZAL1B4. Os transformantes de P. pastoris obtidos foram analisados para expressão do 
gene L1 por RT-PCR e Dot blot. Os transformantes analisados mostraram transcrição do gene 
L1 e conseqüente produção da proteína. 
 

 

_____________________________________________________________________ 
PALAVRAS-CHAVE 

Pichia pastoris, expressão heteróloga, papilomavírus bovino, proteína L1, virus-like particles. 
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1. Introdução 

 Os papilomavírus são vírus de DNA circular dupla-fita com capsídio 

icosaédrico que se propagam em células epiteliais em diferenciação (4, 26). Sua presença já 

foi detectada em mais de 20 diferentes espécies de mamíferos, além de aves e répteis (2); 

porém, são espécie-específicos e não infectam outro hospedeiro que não o seu natural. O 

único caso de infecção espécie-cruzada é a infecção de cavalos e outros eqüídeos pelo 

Papilomavírus bovino (BPV) tipo 1 e 2  (8). São vírus etiologicamente envolvidos na 

formação de verrugas, câncer cervical e outros tumores epiteliais (18). 

 No gado, o papilomavírus bovino (BPV) é o agente etiológico do câncer do trato 

digestório superior, do câncer de bexiga urinária (relacionado à hematúria enzoótica) e pela 

papilomatose cutânea. Até o momento oito tipos de BPVs foram identificados, estando estes 

relacionados com fibropapilomas cutâneos, papilomas escamosos da pele e esôfago e 

carcinomas (8, 24, 35). 

O genoma do BPV é uma molécula de DNA com cerca de 8Kb, onde a informação 

genética está distribuída em pelo menos oito ORFs (Open Reading Frame). Os genes de 

expressão precoce (E, do inglês Early) codificam proteínas envolvidas na replicação do DNA, 

na transcrição e no processo de transformação celular. Os genes de expressão tardia (L, do 

inglês Late) codificam as proteínas L1 e L2 que formam o capsídeo viral (32). A proteína L1 

compõe 90% do capsídeo e possui peso molecular aparente de 54-58 kDa e está associada à 

proteína L2, que tem peso molecular aparente de 68-76 kDa (14). 

 O papilomavírus bovino tipo 4 (BPV 4) infecta o epitélio da mucosa do trato 

gastrointestinal (GI) superior e induz a formação de papilomas. No entanto, as lesões 

causadas pelo BPV 4 podem evoluir para carcinomas de células escamosas em animais 

alimentados com a samambaia Pteridiun  aquilinum v. aracnoideum (10). A evolução dos 
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papilomas para o câncer ocorre devido à ação sinérgica entre as oncoproteínas virais e 

substâncias imunossupressoras e/ou co-carcinogênicas presentes na planta (7, 8). 

 Os bovinos apresentam uma resposta imune pobre contra os BPVs, o que contribui 

para persistência da infecção, até mesmo em animais imunocompetentes. A dificuldade de o 

sistema imune reconhecer o vírus é devida ao fato do seu ciclo de vida ser restrito ao epitélio 

e não existir contato com o sistema imune do hospedeiro (23). No entanto, uma resposta 

imune imediata e prolongada pode ser provocada quando bovinos são imunizados com 

proteínas do BPV (9). 

 A proteína L1, principal proteína do capsídio dos papilomavírus, quando produzida em 

sistemas de expressão heteróloga baseado em células eucariotas, é capaz de se organizar como 

VLPs (virus-like particles), estruturas capazes de preservar características estruturais e 

imunogênicas do vírus intacto (19,16). VLPs já foram obtidas pela superexpressão de L1 em 

células de mamíferos, insetos e leveduras (38, 19, 28). Essas estruturas não são infecciosas ou 

oncogênicas, pois não contêm o genoma viral, o que as tornam candidatas atrativas para o 

desenvolvimento de vacinas profiláticas (14). Experimentos anteriores com VLPs de BPV 4 

produzidos em sistema de expressão em células de inseto (baculovirus) mostraram potencial 

para o desenvolvimento de uma vacina contra a infecção por BPV (20). Recentemente, foi 

aprovada no Brasil uma vacina baseada em VLPs para o controle da infecção pelos HPVs tipo 

16, 18, 11 e 6 desenvolvida pela Merck, o que confirma o real potencial desta estratégia 

vacinal (1).  

A levedura metilotrófica Pichia pastoris representa um sistema bem estabelecido de 

expressão de proteínas heterólogas, sendo utilizada com sucesso na produção intracelular ou 

secretada de proteínas de diferentes origens (12, 15). Um dos atrativos desse sistema é a 

utilização do promotor forte do gene AOX1 que codifica a enzima álcool oxidase, induzido 

 42



Souza, H. M.       Expressão do gene L1 do Papilomavírus bovino tipo 4 em células da levedura Pichia pastoris 

por metanol. Além disso, as modificações pós-traducionais realizadas por ela são muito 

similares as de células animais (36, 6). 

 Neste trabalho foi focalizado o estabelecimento da expressão do gene L1 de BPV 4 e 

conseqüente produção da proteína em células da levedura P. pastoris como base para o 

desenvolvimento de uma estratégia vacinal contra a infecção por BPV 4 baseada em VLPs.  

 

2. Material e Métodos 

 2.1. Linhagens  

 A linhagem Top 10 de Escherichia coli (Invitrogen - Carlsbad, CA ) foi utilizada na 

construção do cassete de expressão e a linhagem X-33 de Pichia pastoris (genótipo selvagem 

e fenótipo - Mut+ e His+), adquirida da Invitrogen (Carlsbad, CA), foi utilizada para a 

expressão da proteína L1 de BPV 4.  

2.2. Plasmídios 

O plasmídio pAT153 contendo o genoma completo de BPV 4 (pAT153B4) foi cedido 

pela Dra. Stocco dos Santos (Instituto Butantan). O vetor pGEM-T easy (Promega) foi 

utilizado para clonagem de produtos de PCR. E o vetor de expressão pPICZA (Invitrogen), 

que contem a região promotora 5’AOX1, a região de terminação de transcrição AOX1TT e o 

gene Sh ble, que dá resistência ao antimicrobiano Zeocina (Invitrogen).  

2.3. Estratégia de clonagem 

O fragmento de DNA contendo o gene L1 completo de BPV 4 foi amplificado por 

PCR (reação em cadeia da polimerase) a partir do genoma viral completo clonado em 

pAT153, usando a DNA polimerase Platinum High Fidelity (Invitrogen - Carlsbad, CA) e 

primers específicos. Os primers foram construídos com base nas seqüências depositadas no 

Gene Bank (GI:60862). O primer forward (FwL1B4) 5’- ACGAATTCAWAATGTCT 

TTCTGGGTTCCAAATTCT GC – 3’, o sítio de EcoR I está sublinhado e a seqüência 
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consenso Kosak para levedura está em itálico). O primer reverso (RevL1B4) 5’- 

ATTCTCGAGACATTTTTCCGCCTACGCTTTGGCGCC- 3’, possui um sítio de restrição 

para Xho I (sublinhado). O códon finalizador do gene L1 foi removido para que ficasse em 

frame com a cauda de polihistidina do vetor pPICZA (6xHis). O gene L1 amplificado foi 

inicialmente clonado no vetor pGEM-T easy, originando a construção pGEML1B4, e 

seqüenciado pelo método dideoxi. Após a digestão de pGEML1B4, com EcoR I e Xho I, o 

fragmento contendo L1 foi purificado e sub-clonado no vetor de expressão para P. pastoris 

(pPICZA), linearizado com as enzimas EcoR I e Xho I, gerando a construção pPICZAL1B4 e 

esta foi sequenciada. 

2. 4. Manipulação do DNA 

As técnicas de rotina utilizadas para subclonagem, ligação, transformação bacteriana, 

digestão com enzimas de restrição e preparações de DNA plasmidial foram realizadas de 

acordo com protocolos padrões (27). 

2.5. Transformação da Pichia pastoris 

Aproximadamente 10 µg da construção pPICZAL1B4 foram linearizados com PmeI e 

usados para transformação da linhagem X-33 de P. pastoris por eletroporação. Para constituir 

o controle negativo da expressão, a linhagem X-33 também foi transformada com o vetor 

pPICZA. Neste processo, 80 µL de células competentes (8x109 células/mL) foram misturados 

aos 10 µg de DNA linear (em 10 µL de água), transferidos para uma cubeta de eletroporação 

de 0,2 cm gelada e incubados no gelo por 5 minutos. O choque foi realizado com os seguintes 

parâmetros: 1,5 KV/cm3, 25 µF e 400 Ω. Imediatamente após o choque, foram adicionados 1 

mL de sorbitol 1M e as células incubadas por 90 minutos a 30°C. Após a incubação 100 µL 

de células foram plaqueados em meio YPDS (YPD + Sorbitol 1M) com 100 µg/mL de 

Zeocina. As placas foram incubadas por 2-3 dias a 30°C e os transformantes analisados.  
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2.6. Varredura dos transformantes para expressão de L1 

Para selecionar os transformantes que expressam a proteína L1, os isolados foram 

cultivados em placa deep well  de 96 poços (2 mL) com 1 mL de meio. Inicialmente, as 

células foram cultivadas em meio complexo tamponado contendo glicerol (BMGY) a 28°C 

por 48 h sob agitação de 200 rpm. Posteriormente, as células foram centrifugadas e 

ressuspendidas em 1 mL de meio complexo tamponado contendo metanol 0,5% (BMMY) e 

mantidas nas mesmas condições. Diariamente, o cultivo foi suplementado com metanol para 

uma concentração final de 1% até 96 h de indução. 

Após a indução as células foram centrifugadas e lisadas com tampão de amostra SDS-

PAGE 1X em 5 minutos de fervura. Após a lise o material foi centrifugado a 4000xg/30min. 

O sobrenadante foi recuperado e utilizado para realização de Dot Blot com anticorpo anti-His 

conjugado a fosfatase alcalina (Sigma) na diluição 1:10.000. 

 2.7. Cultivo e indução dos transformantes selecionados para expressão de L1  

 Colônias isoladas do meio seletivo foram inoculadas em 25 mL de meio BMGY em 

frasco Erlenmeyer de 250 mL e incubadas a 28°C por 48 h sob agitação vigorosa (240 rpm). 

Para indução da expressão de L1, as células foram centrifugadas e transferidas para 50 mL de 

meio BMMY em frasco Erlenmeyer de 500 mL. A cultura foi mantida a 28°C sob agitação 

(240 rpm). Diariamente, até completar 96 h de indução, foi adicionado metanol ao meio para 

uma concentração final de 1%. 

2.8. Análise de RNAm extraído de recombinantes de P. pastoris 

O RNA total foi extraído das amostras de recombinantes X-33/pPICZAL1B4 em 72 e 

96 h de indução com metanol, pelo método fenol ácido quente (29). O RNAm de L1 foi 

detectado por RT-PCR, usando o kit ImProm-II™ Reverse Transcription System (Promega). 

O produto da amplificação do RT-PCR de 500 pb foi gerado com os primers: Forward 5’- 

GCAAAGACTAGTGTGGGCTGTACG-3’ e Reverse 5’-CTGCTCTAGCCCATAAATGC 
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CTG-3’ (que amplificam uma região interna do gene L1 de BPV 4), e analisado por 

eletroforese em gel de agarose 1,2%. 

2.9. Análise da produção da proteína L1 

Foram coletados 2 mL de cultura nos pontos 0, 24, 48, 72 e 96 h de indução. Cerca de 

1 mL foi utilizado para o acompanhamento do crescimento (DO600nm) e o restante das células 

foi centrifugado e lisado. Para a lise adicionou-se 100 µL de tampão de lise (50 mM de 

fosfato de sódio, 1 mM de PMSF, 1 mM EDTA e 5% de glicerol) e glass beads, em seguida 

foram realizados 8 ciclos de 30 segundos no vortex e 30 segundos no gelo. Após 

centrifugação o sobrenadante foi recuperado para análise da proteína L1. O extrato protéico 

solúvel foi analisado em gel de poliacrilamida dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 10% 

seguindo protocolos padrões (27). Para análise de Dot Blot as proteínas totais foram 

quantificadas pelo método de Bradford (5), e a imuno detecção realizada com um anticorpo 

primário anti-His conjugado a fosfatase alcalina (Sigma) na diluição 1:20.000. 
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3. Resultados 

 3.1 Construção do cassete de expressão pPICZAL1B4 

 O gene L1 foi amplificado do genoma completo de BPV 4, clonado no vetor pGEM-T 

easy e subclonado no vetor de expressão pPICZA de P. pastoris, gerando a construção 

pPICZAL1B4 (Figura 1). 

 

igura 1. Eletroforese em gel de agarose 0,8%; (A) Produto da amplificação do gene L1 de 

3.2. Seleção dos transformantes de P. pastoris 

  Dentre os transformantes X-33/pPICZAL1B4 selecionados em meio YPDS com 

zeocina, 100 foram repicados em meio mínimo com glicose (MD) e em meio mínimo com 

metanol (MM). Os transformantes X-33/pPICZA também cresceram na presença de zeocina e 

em meio com metanol (MM), e foram utilizados como controle negativo nos experimentos de 

indução para expressão da proteína L1. 

Para selecionar os transformantes que expressavam a proteína L1, cultivou-se 96 dos 

isolados em placa deep well. Após o Dot Blot foram selecionados 3 transformantes    X-33/ 

F
BPV 4: M- marcador molecular de 100 pb (Invitrogen), 1- fragmento de PCR de 1,5 kb (L1 
de BPV4); (B) 1-Digestão da construção pGEML1B4 com EcoR  I, liberando o fragmento de 
1,5 kb (L1 de BPV4), M- marcador molecular de 100 pb (Invitrogen); (C) M - marcador 
molecular λ EcoR I/Hind III, 1- Digestão da construção pPICZAL1B4 com EcoR I e Xho I 
(pPICZA -3,3 kb e L1 -1,5 kb), 2- pPICZA linearizado (3,3 kb). 
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pPICZAL1B4 (T2, T3, e T4) e 1 X-33/pPICZA (T1) para os ensaios subseqüentes de cultivo 

em frascos (Figura 2).   

A
B
C
D
E
F
G
H

1     2    3     4     5     6    7     8    9    10   11   12

A
B
C
D
E
F
G
H

1     2    3     4     5     6    7     8    9    10   11   12

 
Figura 2. Dot Blot do cultivo em placa deep well. Posições: 1A- Transformante T1 

(controle negativo); 9A- T2; 2B-  T3 e 11B- T4. 
 

 3.4. Análise de transcrição do gene L1 nos transformantes 

 Os transformantes selecionados foram cultivados em frascos com meio contendo 

metanol. Nos pontos 72 e 96 h de indução o RNA total foi extraído, o qual foi submetido a 

um RT-PCR com o intuito de avaliar a atividade transcricional do gene L1 de BPV 4 

integrado no genoma. Um fragmento de 500 pb referente ao gene L1, amplificado do cDNA 

obtido com a transcrição reversa, foi observado nos três transformantes pPICZAL1B4/X-33 

nos dois pontos de indução analisados (72 e 96 h). O transformante controle (pPICZA/X-33) 

foi negativo para amplificação do produto de 500 pb (Figura 3).  

Para descartar a possibilidade de contaminação das amostras de RNA total com DNA 

genômico da levedura, uma reação de transcrição reversa sem a transcriptase reversa foi 

realizada para todas as amostras nos dois pontos de indução (72 e 96 h). A PCR realizada com 

este material foi negativa para a detecção do produto referente ao gene L1 em todas as 

amostras. 
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500 pb 

Figura 3. Produtos de amplificação do RT-PCR (500 pb) para o transformante X-33/pPICZA 
(T1) e os transformantes X-33/pPICZAL1B4 (T2, T3 e T4) em 72 e 96 h de indução. Linha 
M1– marcador molecular de 100 pb. CN- controles negativo e C+-controle positivo da PCR 
(pPICZAL1B4).  
 
3.4. Análise de expressão da proteína L1 de BPV 4 

 Após quantificação do extrato protéico total das amostras pelo método de Bradford, 

um Dot Blot com o anticorpo anti-His foi realizado para verificar a expressão da proteína L1. 

A proteína L1 nos transformantes X-33/pPICZAL1B4 foi obtida no ponto 48 h, como pode 

ser visto na figura 4. 

 

Figura 4. Dot blot dos transformantes T1 (controle negativo), T2, T3 e T4 nos pontos 0 e 48 
h, em 4 quantidades de extrato protéico diferentes (0,8 µg, 1,7 µg, 3,4 µg e 6,8 µg).  
 

 

 49



Souza, H. M.       Expressão do gene L1 do Papilomavírus bovino tipo 4 em células da levedura Pichia pastoris 

4. Discussão 

Devido aos prejuízos econômicos causados pelo papilomavírus bovino, é de grande 

importância o desenvolvimento de uma vacina capaz de evitar a infecção por esses vírus (8). 

As técnicas de clonagem e expressão gênica são imprescindíveis para o desenvolvimento de 

uma vacina eficaz, em virtude da impossibilidade de produção em laboratório de uma grande 

quantidade de vírions (14). A capacidade da proteína L1 formar VLPs quando 

superexpressada em sistemas heterólogos e sua capacidade de induzir uma resposta 

imunológica, já foram demonstradas em diversos estudos (19, 20, 16, 21, 37). Nossos 

resultados demonstram que a linhagem X-33 de P. pastoris, transformada com o cassete de 

expressão pPICZAL1B4, quando induzida por metanol é capaz de expressar a proteína L1 de 

BPV 4. 

Como a transformação de linhagens Mut+ com vetores linearizados no promotor de 

AOX1 gera transformantes Mut+, já que a integração ocorre por inserção em um único evento 

de crossover na região homóloga do locus AOX1 (12, 15, 22), sugerimos que a integração do 

cassete de expressão pPICZAL1B4 no genoma da levedura ocorreu por inserção e que, dessa 

forma, os transformantes X-33/pPICZAL1B4 mantiveram o fenótipo Mut+ da linhagem X-33, 

da qual foram derivados.  

Os níveis de expressão da proteína L1 detectados em nossos resultados podem estar 

relacionados às condições adotadas no cultivo das células ou na indução do promotor AOX1.  

Embora a expressão de proteínas heterólogas em P. pastoris possa ser realizada com sucesso 

em frascos, os níveis de produção são maiores com a utilização de fermentadores já que neste 

tipo de cultivo é possível controlar parâmetros tais como pH, aeração e taxas de alimentação 

da fonte de carbono (11).  

As taxas de transcrição iniciais podem ser afetadas por excesso de metanol (11). Além 

disso, o metabolismo do metanol requer altos níveis de oxigênio, desse modo, a expressão de 
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genes regulados pelo promotor AOX1 é negativamente afetada pela limitação de oxigênio 

(12). Portanto, com o uso de fermentador a cultura pode ser suplementada com metanol de 

acordo com o consumo, o que deve garantir uma adequada indução da expressão e controle de 

limitações na fonte de carbono e oxigênio.  

A expressão de L1 foi detectada por Dot Blot em 48 h de indução, no entanto, nos 

pontos 72 e 96 h a proteína L1 não foi detectada, porém, o RT-PCR demonstrou que o gene 

L1 estava sendo transcrito em 72 e 96 h de indução. Isto sugere que a diminuição nos níveis 

de produção da proteína, talvez possa estar relacionada à: alterações nos níveis de transcrição 

e/ou tradução do gene L1, como também com mudanças nas condições do meio de cultivo e 

conseqüentemente no estado fisiológico das células o que poderia levar a degradação da 

proteína já produzida.  

De maneira geral, quando é detectado um baixo nível de expressão heteróloga em P. 

pastoris, isto pode estar relacionado à falhas no processo de tradução da proteína heteróloga. 

Estes problemas podem ser devido ao fato de leveduras preferirem determinados códons 

sinônimos, diferentes dos utilizados por outros organismos (33). Em alguns estudos, onde 

genes sintéticos foram desenhados com códons preferenciais para P. pastoris, melhores 

rendimentos na expressão das proteínas recombinantes foram obtidos (25, 33). Isto indica que 

a otimização do gene heterólogo utilizando o codon usage de P. pastoris pode ser 

fundamental para expressão em altos níveis de determinadas proteínas, o que pode ser o caso 

de L1 de BPV 4. 

Outro fator que leva a diminuição nos níveis de expressão em P. pastoris é a presença 

de regiões ricas em AT no gene heterólogo, pois estas regiões podem conter sítios de 

poliadenilação que em leveduras promovem uma terminação prematura na transcrição do 

RNAm (17). Em um estudo para produção de um proteína do envelope de HIV-1 em P. 

pastoris foi observado um truncamento na transcrição do RNAm, e o sítio de truncagem 
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identificado era similar a seqüência consenso que promove terminação prematura da 

transcrição em levedura (5’TTTTTATA) (31). Em vários estudos onde regiões ricas em AT 

dos genes heterólogos foram retiradas, observou-se um aumento nos níveis de expressão em 

P. pastoris (25, 17, 33, 3). 

No gene L1 de HPV 16 já foram identificados elementos inibitórios entre os primeiros 

514 nucleotídeos, os quais impedem a produção da proteína L1 por sua ação inibitória no 

RNAm. Estes elementos são capazes de reduzir a expressão do gene L1 a níveis não 

detectáveis em células de mamíferos (13, 30).  No entanto, a inativação dessas seqüências 

resulta numa produção em altos níveis da proteína L1 de HPV 16 em comparação a expressão 

do gene original sem modificações (34, 13). No entanto, não se sabe sobre a presença e/ou 

ação dessas seqüências inibitórias no gene L1 de BPV 4 quando expresso em P. pastoris. Este 

assunto é no momento alvo de estudos pelo nosso grupo. 

Nossos resultados demonstram que a linhagem X-33 de P. pastoris, transformada com 

o cassete de expressão pPICZAL1B4, quando induzida por metanol é capaz de expressar a 

proteína L1 de BPV 4. Os dados apresentados neste trabalho confirmam a possibilidade do 

uso do sistema de expressão heterólogo baseado em células de P. pastoris para a produção de 

proteínas de BPV e que uma otimização deste sistema para expressão da proteína L1 deva ser 

definido, de modo a aumentar os níveis de produção desta proteína com vistas a produção de 

VLPs . 
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6. CONCLUSÕES 

Neste trabalho concluímos que P. pastoris constitui um sistema de expressão capaz de 

produzir a proteína L1 de BPV 4 utilizando o vetor pPICZA, que contém um promotor 

induzido por metanol (AOX1). Porém, para obter maiores níveis de expressão é necessário 

otimizar o cultivo e/ou o gene heterólogo utilizando o codon usage de P. pastoris. 
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7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1 Vetor de expressão pPICZA 

 Para construção do cassete de expressão foi utilizado o vetor de expressão de P. 

pastoris pPICZA. 

 

 

Figura 1.  Mapa físico do vetor pPICZA (www.invitrogen.com). 
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 O pPICZA possui: sítios para pareamento de primers específicos (5’ e 3’ AOX1 

priming site) utilizados no sequenciamento do cassete de expressão para confirmação de 

clonagem; sítios múltiplos de clonagens, o epítopo myc e uma cauda de polihistidina (Figura 

2). Também podem ser observados o sítio de iniciação de transcrição do RNAm (5’ end of 

AOX1 mRNA) e o sítio de poliadenilação (3’ polyadenylation site). 

 

Figura 2. Parte da seqüência do pPICZA (www.invitrogen.com) 

 

7.2. Seqüência do gene L1 de BPV 4 

 Seqüência do gene L1 de BPV 4 (GI: 60862) clonada no vetor pPICZA: 

ATGTCTTTCTGGGTTCCAAATTCTGCAAAGCTGTACTTGCCACCGCCTACACCTGTCACACAATTTCTTGACACG
GATGAGTTTGTCACACGCACTGACATCTTTTACCACACAAGCACAGACCGACTGCTGTTTGTAGGCCATCCATAT
TTTGACCTAAAAAAAGGAGACACCGTTGTTGTTCCCAAAGTGTCCGGCAGTCAATTTAGGGTTTTCAGGCTAAAA
TTCCCTGATCCAAATAAGTTTAGCTTTCCTACACAAGATATATACAACCCTGAGAAGCAAAGACTAGTGTGGGCT
GTACGTGGAATAGAAATATGTAGAGGACAGCCCTTGGGTGTAGGAGTAACAGGTCACCCAAGCTTTAATAAGTTC
AAAGATGCAGAAAATCTAAACCAAAATTCAGATCAAAAAGAAGATGATAGGGTTAATGTATGTATGGACCCCAAG
CAAGTTCAGCTTTTTATTGTTGGCTGTGTACCTTGTGATGGAGAGCATTGGGATAAGGCACAAGCTTGTGAACCA
CAAGGACCAGGGGATTGCCCACCTATTGAGCTCAAAAACACAAAAATACAGGATGGTGAAATGTGTGATACAGGG
TTTGGTAATATGAATTTTGCAGCTTTGCAAGCCAGCAAATCAGGAGCCCCTTTGGATATTGTAGACCAAATAGTA
AAATACCCTGATTTTCTTAAAATGGGTAATGACCCGTATGGAAATTCTATGTTCTTCTATGCTAAAAGAGAACAG
ATGTATGTCAGGCATTTATGGGCTAGAGCAGGGAGAGTAGGAGATGATATTCCTACAGGAGAGTCTGGTAGCCCA
TATTTCCTACCAGCCACTGGACGAGGACCCCTGCCCTCCTCAGTATATATTGGAAGCCCCAGTGGATCTCTGGTA
TCCAGTGATCAGCAGATTTATAATAGGCCCTTTTGGATACAAAGGGCACAAGGCAGTAATAATGGCATGTGCTGG
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AACAATGAGCTTTTTGTTACAGCTGTTGATAGTACTAGAGGCACTAACTTTAGTATATCAGTACACACTACTGAC
CCAGAGGTTAAACCACAAGAAACTTATACAGCCACTAAGTTTAAGCACTACCTCAGACATGTGGAAGAATGGGAT
TTGTCTTTAATTATGCAGCTTTGCATTGTCAATCTAACTCCAGAATCAATAGCTTACCTGCACAATATGAATGAA
AGCATTATAGAAAACTGGAATTTAGGCTTTATTCAGCCACCGAATGATATAGAGGACCACTACAGATTTATTACC
TCATTAGCTACTAGATGCCCCAAAAAGACAGACACTCAGGTTAAAGAAGACCCCTATAAAGACCTAAAGTTCTGG
GACGTGGACCTAACAGAAAAGTTTACCACAAACCTGAACCAGCACTCCCTGGGTAGAAAATTTTTGTTCCAGATA
GGTAGAAAAGCTACCAAACGCTCTGCACCGAAAACGGTCACATTTGAAAATACTGAAGGTAAAAAGGCGCCAAAG
CGTAGGCGGAAAAATGT 
 

7.3. Construção pPICZAL1B4 

 O gene L1de BPV 4 foi clonado no vetor pPICZA, nos sítios EcoR I e Xho I, gerando 

a construção pPICZAL1B4. Dessa forma,  o gene ficou no mesmo quadro de leitura da cauda 

de polihistidina do vetor (Figura 3).  

Figura 3.  Mapa físico da construção pPICZAL1B4 
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7.4. Sequenciamento da construção pPICZAL1B4 

 A construção pPICZAL1B foi seqüenciada pelo método dideoxi para confirmação da 

presença da seqüência consenso (Kozak) e da frame com a cauda de poli-histidina (Figura 4). 

Foram utilizados os primers 5’ AOX1 e 3’ AOX1, que paream antes e após a região de 

múltiplos sítios de clonagem do pPICZA onde foi inserido o gene L1 de BPV 4. 

 
5’...\pPICZA\...GAAGATCAAAAAACAACTAATTATTCGAAACGAGGAATTCAAA 
ATG TCT TTC TGG GTT CCA AAT TCT GCA AAG CTG TAC TTG CCA CCG 
CCT ACA CCT GTC ACA CAA TTT CTT GAC ACG GAT GAG TTT GTC ACA 
CGC ACT GAC ATC TTT TAC CAC ACA AGC ACA GAC CGA CTG CTG TTT 
GTA GGC CAT CCA TAT TTT GAC CTA AAA ...\L1B4\...TTT ACC ACA 
AAC CTG AAC CAG CAC TCC CTG GGT AGA AAA TTT TTG TTC CAG ATA 
GGT AGA AAA GCT ACC AAA CGC TCT GCA CCG AAA ACG GTC ACA TTT 
GAA AAT ACT GAA GGT AAA AAG GCG CCA AAG CGT AGG CGG AAA AAT 
GTC TCG AGC CGC GGC GGC CGC CAG CTT GGG CCC GAA CAA AAA CTC 
ATC TCA GAA GAG GAT CTG AAT AGC GCC GTC GAC CAT CAT CAT CAT 
CAT CAT TGA GTTTTAGCCTTAGACATG...\pPICZA\...3’ 
 
Legenda: 
Sítios de restrição (EcoR I e Xho I) 
Seqüência consenso - AAAATGTCT 
Cauda de poli-histidina (6x) 
Stop códon 
 

Figura 4. Parte da seqüência da construção pPICZAL1B4 

 

7.5. Crescimento em meio BMMY para indução 

Para indução da expressão de L1, os transformantes X-33/pPICZA (T1) e X-

33/pPICZAL1B4 (T2, T3 e T4) foram cultivados em  50 mL de meio BMMY (0,5%) em 

frasco Erlenmeyer de 500 mL. A cultura foi mantida a 28°C sob agitação (240 rpm). 

Diariamente, até completar 96 h de indução, foi adicionado metanol ao meio para uma 

concentração final de 1%. Cerca de 1 mL foi coletado para o acompanhamento do 

crescimento (DO600nm) nos pontos 0, 24, 48, 72 e 96 h de indução (Figura 5). 
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Figura 5. Crescimento dos transformantes X-33/pPICZA (T1) e X-33/pPICZAL1B4 
(T2, T3 e T4) em BMMY nos pontos 0, 24, 48, 72 e 96 h de indução, apresentado em DO600nm 
 (Para P. pastoris 1 DO600nm = ~5x107 células/mL). 

 

7.6. Placa Deep Well 
Placa utilizada para cultivo de transformantes X-33/pPICZA e X-33/pPICZAL1B4 em 

escala de 1 mL, na varredura de clones que expressavam a proteína L1 de BPV 4. Este tipo de 

placa possui 96 poços com capacidade de 2 mL (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Placa deep well de 96 poços. 
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non-Portuguese speakers. 
The Introduction should provide the reader with 
sufficient information so that the results reported in the 
paper can be properly evaluated without referring to the 
literature. However, the introduction should not be an 
extensive review of the literature. The introduction 
should also give the rationale for and objectives of the 
study that is being reported. 
The Materials and Methods section should provide 
enough information for other investigators to repeat the 
work. 
Repetition of details of procedures which have already 
been published elsewhere should be avoided. If a 
published method is modified, such modification(s) must 
be described in the paper. Sources of reagents, culture 
media and equipment (company, city, state, country) 
should be mentioned in the text. Names that are 
registered trade marks should be so indicated. 
Subheading often makes this section easier to read and 
understand. 
The Results section should, by means of text, tables 
and/or figures, give the results of the experiments. If a 
Discussion section is to be included, avoid extensive 
interpretation of results but do so in the Discussion 
section. If Results and Discussion are combined, then 
results should be discussed where, in the text, is the more 
appropriate. Tables and figures should be numbered 
using Arabic numerals. All tables and figures must be 
mentioned in the text. 
The approximate location of tables and figures in the text 
should be indicated. 
The Discussion section should discuss the results in 
relation to the literature cited. 
The References should be numbered consecutively and 
in alphabetical order, by last name of the first author. All 
authors must be cited. References should be cited in the 
text by their numbers, with a space between the number 
of the references (3, 7, 22). Journal names should be 
abbreviated according to the style of BIOSIS. All 
references given in the list should be cited in the text and 
all references mentioned in the text should be included in 
the list. 
Examples: 
a. Journal article 
Brito, D.V.D.; Oliveira, E.J.; Darini, A.L.C.; Abdalla, 
V.O.S., Gontijo Filho, P.P. (2006). Outbreaks associated 
to bloodstream infections with Staphylococcus aureus 
and coagulase-negative Staphylococcus spp in premature 
neonates in a university hospital from Brazil. Braz. J. 
Microbiol. 37 (2), 101-107. 
b. Paper or chapter in a book 
Franco, B.D.G.M.; Landgraf, M.; Destro, M.T.; Gelli, 
D.S. (2003). Foodborne diseases in Southern South 
America. In: Miliotis, M.D., Bier, J.W.(eds). 

International Handbook of Foodborne Pathogens. 
Marcel Dekker, New York, USA, p.733-743. 
c. Book 
Montville, T.J.; Matthews, K.R. (2005). Food 
Microbiology – an introduction. ASM Press, 
Washington, D.C. 
 
d. Patent 
Hussong, R.V.; Marth, E.H.; Vakaleris, D.G. January 
1964. Manufacture of cottage cheese. U.S. Pat. 3, 117, 
870. 
e. Thesis and Dissertations 
Santos, M.V.B. (2005). O papel dos anticorpos contra os 
componentes da parede celular de Paracoccidioides 
brasiliensis na evolução da doença experimental. São 
Paulo, Brasil, 110p. (M.Sc. Dissertation. Instituto de 
Ciências Biomédicas. USP). 
f. Communications in events (Symposia, Conferences, 
etc) 
Silveira, T.S.; Martins, J.L.; Abreu, F.A.; Rosado, A.S.; 
Lins, U.G.C. (2005). Ecology of magnetotatic 
multicelular organisms in microcosms. XXIII Congresso 
Brasileiro de Microbiologia, Santos, SP, p. 272. 
g. Publication in the web 
Abdullah, M.A.F.; Valaitis, A.P.; Dean, D.H. (2006). 
Identification of a Bacillus thuringiensis Cry11 Ba toxin-
binding aminopeptidase from the mosquito Anopheles 
quadrimaculatus. BMC Biochemistry. 
http://www.biomedcentral.com/1471-2091/7/16 
h. Webpage 
U.S. Food and Drud Administration. 2006. Enjoying 
Homemade Ice Cream without the Risk of Salmonella 
Infection. Available at: http:// 
www.cfsan.fda.gov/~dms/fs-eggs5.html. Accessed 26 
May 2006.  
References citing “personal communication” or 
“unpublished data” are discouraged, although it is 
recognized that sometimes they must be used. In these 
cases, they should be cited in the text and not in the list of 
references. References consisting of papers that are 
“accepted for publication” or “in press” are acceptable. 
However, references of papers that are “submitted” or “in 
preparation” are not acceptable. 
ACKNOWLEDGMENTS: This section is optional. It 
acknowledges financial and personal assistance. 
TABLES: Each table must be typed in a separate sheet 
and numbered sequentially in Arabic number. The title of 
a table should be placed in the top of it and should be 
brief but fully descriptive of the information contained. 
Headings and subheadings should be concise with 
columns and rows of data carefully centered below them. 
FIGURES: Each figure must be typed in a separate sheet 
and numbered sequentially in Arabic number. Data 
presented in the tables should not be repeated in the 
figures. The legend of the figures should be placed at 
their bottom. 
PHOTOGRAPHS: Photoprints should be of sufficient 
quality to ensure good reproduction (at least 150dpi). 
 

 68



Souza, H. M.       Expressão do gene L1 do Papilomavírus bovino tipo 4 em células da levedura Pichia pastoris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.3. Anexo 3 
PARTICIPAÇÃO EM ARTIGO CIENTÍFICO ACEITO PARA 

PUBLICAÇÃO 
 
 
 
 

REVISTA 
COMUNICATING CURRENT RESEARCH AND EDUCATIONAL 

TOPICS AND TRENDS IN APLIED MICROBIOLOGY 

 69



Souza, H. M.       Expressão do gene L1 do Papilomavírus bovino tipo 4 em células da levedura Pichia pastoris 
 

Virus-Like Particles as a vaccinal strategy against tumors induced by 
papillomavirus infection 
 
E. C. Coimbra1, H. M. Souza1, M. C. G. Leitão3, J. F. dos Santos1, W. Beçak1,2, R. C. Stocco dos 
Santos 3, A. C. Freitas 1,2,3

 
1Departamento de Genética de Genética, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Av. moraes Rego, s/n, 50670-901, Recife, Pernambuco, Brazil 
2Laboratório de Genética, Instituto Butantan, Av. Vital Brazil, 1500, 05503-900, São Paulo, São Paulo, 
Brazil  
3Setor de Biologia Molecular, LIKA, Universidade Federal de Pernambuco Av. moraes Rego, s/n, 50670-
901, Recife, Pernambuco, Brazil 

 
 
Papillomavirus (PV) are small DNA viruses that infect mucosal and cutaneous epithelium and 
cause benign hyperproliferative lesions in human and animals. Occasionally these lesions can 
progress to cancer under appropriated environmental conditions. The human papillomavirus 
(HPV) is associated with many different types of cancer with approximately 450,000 newly 
diagnosed cases each year and 50% mortality rate. The bovine papillomavirus (BPV) is 
associated with papillomatosis and cancer in bovines. Cattle cutaneous papillomatosis is not 
only a health problem but also has economic consequences. Occasionally, entire herds have to 
be culled if the papillomatosis does not regress. Infections with papillomatosis induce type-
specific immune responses, mainly directed against the major capsid protein, L1. Based on 
the propensity of the L1 protein to self-assemble into virus-like particles (VLPs), our group 
has lead to research into the development of BPV and HPV vaccine strategies.  This work 
focuses on the expression of L1 BPV and HPV gene in the Pichia pastoris expression system 
how a base to VLP production.     
 
Keywords: VLP, Pichia pastoris, heterologous expression system, papillomavirus, vaccine 
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Badajoz (Spain), 10 July 2007 

 
 
 
 
Dear Antonio Carlos de Freitas, 
 
I am pleased to inform you that your paper titled “Virus-Like Particles as a vaccinal strategy 
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Educational Topics and Trends in Applied Microbiology ". 
 
Please note that before the publisher can legally proceed with the typesetting of your chapter, a 
signed copy of the Copyright Transfer Agreement should be received properly filled (you can 
download this form from http://www.formatex.org/microbio/how.htm). For any tables, models, graphs, 
or other materials directly extracted from previously published materials, you must have written 
permission from the publisher of that material for reprint use. A copy of that permission should also be 
sent together with the Copyright Transfer Agreement. 
 
Please also bear in mind that a copy of the Publication Charges Form should be also sent properly 
filled in due time (you can download this form from http://www.formatex.org/microbio/how.htm). 
 
These forms should be sent by fax to the number +34 924 26 30 53 or to the below e-mail address (for 
the attention of A. Solano, Editorial Assistant) before 20 July 2007. 
 
A copy of the book in which your paper will be published, as well as a publication charge invoice, will 
posted to the corresponding author without additional charge as soon as the book is published.  
We would also like to inform you that all chapters of this book will be available in book website some 
time after the book publication.  
 
Thank you very much for your contribution to this third number of the Microbiology Book Series. 
 
Regards, 
 
 
 

 
A. Méndez-Vilas 
Editor for "Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied 
Microbiology " 
e-mail: microbio@formatex.org    
http://www.formatex.org/microbio/    
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Welcome to our new scientific and educational 
book series on Microbiology and its 
applications, with an emphasys on applied 
research with a strong interdisciplinary content. 
   

Communicating Current Research 
and Educational Topics 
and Trends in Applied 
Microbiology 
- 2007 Edition -

  

Topics
How to 
submit 

proposals

Timeline 
- 

Deadlines

This 
edition is 
currently 

in 
production 

 
 (Expected release in 

August 2007)    

Related titles-
activities (2007) 
 
· II International 
Conference on 
Environmental, 
Industrial and 
Applied 
Microbiology 
(BioMicroWorld200
7) 
 
· Microscopy book 
series.  
Current 2007 
edition.  

About the Edition   Editor: A. Méndez-Vilas

Focus of the book series 
This series is composed by full papers written by active researchers in 
applied microbiology, using current research materials, but presented 
in a pedagogical-generic way.  

Type of contributions 
- Original research full papers, with research data from the authors, 
but presented in a pedagogical or generic way.  
- Mini-reviews, that may be thematic in nature, or centred in a 
specific research group activity. In this case, the work should provide 
an integrated view of the research carried out by a specific group 
across the years. The driving force(s) behind the evolution (seen as the 
reinforcement of some research approaches, refusals of others) of a 
concrete research group can be of the highest interest for both experts 
and new arrivals in the field. Despite the great value of this kind of 
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 qualitative knowledge, this can be hardly obtained from the 
fragmented research works disseminated through traditional journals. 

In either of the above mentioned types of contribution (research 
papers with a pedagogical focus or mini-reviews), active 
researchers/groups are invited to contribute.  

 
 

 

Topics  

The topics will include, but are not limited to the ones given 
below:  

- Environmental Microbiology, Marine Microbiology, Water 
Microbiology, Geomicrobiology 
- Industrial Microbiology - Future Bioindustries 
- Food Microbiology 
- Cell Engineering  
- Pharmaceutical Microbiology  
- Agriculture, Soil, Forest Microbiology 
- Structure and Morphogenesis 
- Analytical Techniques, Imaging Techniques, Microscopy 
- Microbial Physiology, Metabolism and Gene Expression  
- Microbial Biotechnology  
- Aerospace Microbiology, Astro(micro)biology 
- Quantitative Models and Bioinformatics in Microbiology 
- Methods in Basic and Applied Microbiology  
- Medical Microbiology  
- Microbiology Education  
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