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RESUMO 

Com o avanço das técnicas de biologia molecular, os cultivos celulares passaram 
a ser uma importante plataforma para a produção de proteínas recombinantes com fins 
terapêuticos (biofármacos). A Eritropoetina humana recombinante (EPOhr) obtida por 
processos biotecnológicos é um importante biofármaco utilizado principalmente no 
tratamento da anemia associada à insuficiência renal crônica. A EPOhr é produzida em 
sistemas de cultivo de células animais em biorreatores, utilizando principalmente a 
linhagem celular CHO (Chinese Hamster Ovary). A manutenção do cultivo celular 
depende do fornecimento adequado de nutrientes para a proliferação e metabolismo 
celular, permitindo a síntese da proteína de interesse com a atividade biológica e 
qualidade requeridas para seu uso terapêutico. Estratégias de suplementação do meio de 
cultivo com componentes chaves (fontes de carbono, aminoácidos essenciais e fatores de 
crescimento) para o metabolismo das células estão associadas ao incremento de taxas 
específicas de crescimento e síntese de produto, além de garantir atributos necessários 
para a boa qualidade do produto. 

No presente trabalho foram testados seis suplementos nutricionais comerciais 
adicionados ao meio de cultivo base, observando a influência sobre a proliferação e a 
produção da EPOhr. Inicialmente, utilizando planejamento experimental fatorial 
fracionado 26-2 foram identificados três suplementos que influenciaram positivamente nos 
cultivos. Posteriormente, estes suplementos foram avaliados utilizando planejamento 
fatorial completo, afim de estabelecer um possível modelo matemático da influência dos 
suplementos sobre a integral de células viáveis (ICV) e a secreção de EPOhr. Os dados 
experimentais foram analisados empregando o programa Statistica. O modelo 
matemático ajustado com os dados obtidos pelo planejamento fatorial completo não foi 
adequado, então realizou-se um delineamento composto central rotacional (DCCR) que 
possibilitou uma maior avaliação dos efeitos dos suplementos. 

Não foi percebida influência significativa da adição dos suplementos ao meio base 
em relação ao pH da formulação final. No entanto, as formulações adicionadas com um 
número maior de suplementos apresentaram aumento na osmolalidade, com impacto no 
desempenho do cultivo. A partir das análises realizadas constatou-se que a combinação 
dos suplementos 2, 4 e 5 melhoraram o desempenho do cultivo celular, alcançando maior 
quantidade de EPO acumulada e biomassa. A partir do delineamento experimental das 
quantidades de suplementos empregadas, foi possível identificar as concentrações ideais 
dos suplementos 2 (37,5g/L) e 5 (12,5 g/L), que favoreceram o aumento da proliferação 
celular e da secreção da proteína EPOhr. Os resultados sugerem que os suplementos 
identificados apresentam potencial aplicação industrial para desenvolvimento de 
estratégias de alimentação dos cultivos celulares. 
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ABSTRACT 

With the advancement of molecular biology techniques, cell cultures have become 
an important platform for the production of recombinant proteins for therapeutic purposes 
(biopharmaceuticals). Recombinant erythropoietin (EPOhr) obtained by biotechnological 
processes is an important biopharmaceutical used mainly in the treatment of anemia 
associated with chronic renal failure. EPOhr is produced in animal cell culture systems in 
bioreactors, mainly using the Chinese Hamster Ovary (CHO) cell line. The maintenance 
of cell culture depends on the adequate supply of nutrients for cell proliferation and 
metabolism, allowing the synthesis of the protein of interest with the biological activity 
and quality required for its therapeutic use. Supplementation strategies of the culture 
medium with key components (carbon sources, essential amino acids and growth factors) 
for cell metabolism are associated with the increase of specific growth rates and product 
synthesis, in addition to guaranteeing attributes necessary for good quality of product. 

In the present work six commercial nutritional supplements added to the base 
culture medium were tested, observing the influence on the proliferation and the 
production of EPOhr. Initially, using factorial experimental design fractional 26-2 were 
identified three supplements that influenced positively in the cultures. Subsequently, 
these supplements were evaluated using complete factorial design, in order to establish a 
possible mathematical model of the influence of supplements on viable cell integrals 
(ICV) and EPOhr secretion. The experimental data were analyzed using the Statistica 
program. The mathematical model proposed using the data of the complete factorial 
design was not satisfactory, so a central rotational compound design (DCCR) was carried 
out, which enabled a greater evaluation of the effects of the supplements. 

No significant influence of the addition of the supplements to the base medium on 
the pH of the final formulation was perceived. However, formulations added with a 
greater number of supplements showed increased osmolality, with an impact on the 
performance of the culture. From the analyzes carried out, it was verified that the 
combination of supplements 2, 4 and 5 improved cell culture performance, reaching a 
higher amount of accumulated EPO and biomass. From the experimental design of the 
supplements used, it was possible to identify the ideal concentrations of supplements 2 
(37,5g/L) and 5 (12,5g/L), which favored increased cell proliferation and protein 
secretion EPOhr. The results suggest that the supplements identified have a potential 
industrial application for the development of cell culture feeding strategies. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Eritropoetina (EPO) é uma glicoproteína que atua no processo de eritropoiese sendo 

produzida pelo organismo por células epiteliais que revestem os capilares peritubulares dos 

rins, em adultos, e do fígado, em fetos. A Eritropoetina humana recombinante (EPOhr) é um 

biofármaco obtido por processos biotecnológicos e trata-se de um importante medicamento 

utilizado principalmente em pacientes com anemia associada à insuficiência renal crônica e 

pacientes oncológicos sob tratamento quimioterápico. A EPOhr é distribuída gratuitamente aos 

pacientes através do Sistema Único de Saúde (SUS) do governo federal, conforme preconizado 

no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), regulamentado pela 

Portaria GM/MS nº 2.981, de 26 de novembro de 2009.  

A produção da EPOhr é realizada em sistemas de cultivo de células CHO (Chinese 

Hamster Ovary), uma linhagem de células de mamíferos que, após modificação genética, 

adquire a capacidade de sintetizar e secretar para o meio extracelular a EPO com a qualidade e 

atividade biológica requeridas para seu uso como biofármaco.  A atividade biológica deste tipo 

de molécula, uma glicoproteína, normalmente está vinculada à capacidade da célula em realizar 

modificações pós-traducionais, como a glicosilação, (Bork et al. 2009, Mohan et al. 2008). 

Fatores bioquímicos e metabólicos, relacionados ao ambiente de crescimento celular também 

são de grande importância para a expressão heteróloga de glicoproteínas com perfil 

imunogênico e fisiológico semelhante às proteínas endógenas humanas.  

 Durante o desenvolvimento de processos de cultivos celulares, atenção deve ser dada ao 

fornecimento adequado de nutrientes para favorecer o crescimento celular e minimizar a 

secreção de metabólitos tóxicos indesejáveis. Além de fornecer substratos necessários à 

proliferação celular satisfatória, outros fatores importantes, tais como, pH, temperatura, sistema 

de agitação, oxigênio dissolvido (OD) e concentração inicial do inóculo celular (King, 2007) 

devem ser considerados, por exercerem influência sobre o crescimento das células e secreção 

das glicoproteínas de interesse biofarmacêutico (King, 2007). Dentre os principais fatores 

limitantes relacionados ao meio de cultivo que impactam negativamente no crescimento celular, 

pode ser citada a exaustão de nutrientes essenciais e o acúmulo de substâncias tóxicas como o 

lactato e íon amônio, oriundos do metabolismo da glicose e aminoácidos, respectivamente 

(Altamirano et al. 2008). Além de prover um ambiente favorável para as células, o meio de 

cultivo também deve ser capaz de manter o produto de interesse com sua atividade biológica 

preservada, evitando a degradação decorrente das condições extracelulares, como o pH, 
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enzimas solubilizadas no meio metabolizado e temperatura, por exemplo, haja vista que muitas 

proteínas heterólogas secretadas no meio de cultivo são sensíveis a várias destas condições 

citadas, como por exemplo fatores sanguíneos e o interferon beta recombinantes 

(Bhattacharyya, 2003; Spearman, 2007).   

Diversos meios de cultivo possuem a capacidade de manter a viabilidade celular elevada 

e a secreção de EPO com qualidade, no entanto, a avaliação de diferentes sub-linhagens de 

células CHO mostra que as taxas específicas de crescimento e produção da proteína de interesse 

podem variar de acordo com as condições de cultivo (Chuan et al. 2006). Recentes abordagens 

de engenharia genética na construção de linhagens de células CHO melhoradas resultaram em 

melhoria no desempenho do cultivo (Zhou et al. 2011). Como outra estratégia para o 

melhoramento do bioprocesso pode ser citada a otimização dos meios de cultivos para melhor 

aproveitamento de nutrientes, tais como os substratos glicose e glutamina.  

Glicose e glutamina são as principais fontes de carbono e energia, e são consumidas em 

grande quantidade para favorecer a proliferação das células de mamíferos, sendo que a exaustão 

completa destes nutrientes no meio de cultivo pode ser responsável pela indução de processos 

de morte celular, como necrose e apoptose (Yeo et al. 2006). Além das fontes de carbono e 

nitrogênio, vitaminas e sais inorgânicos presentes no meio são também essenciais para o 

crescimento celular. As vitaminas são importantes elementos do meio de cultivo para a 

manutenção da fisiologia e crescimento das células. Já os sais inorgânicos, além de serem fonte 

de íons metálicos e fósforo, apresentam fundamental importância na manutenção da 

osmolalidade do meio de cultivo (Shibuya et al. 2008). 

A possibilidade de melhorar a proliferação celular e produção de EPOhr, a partir do 

estudo de suplementos nutricionais em meio de cultivo padrão, SFM4CHO-Utility (GE-

Hyclone), se apresentou como uma estratégia de estudo viável. Utilizando a ferramenta de 

planejamento experimental, seis distintos suplementos nutricionais comerciais (GE-Hyclone) 

indicados para o uso em cultivos de células de mamíferos, dentre elas células da linhagem CHO 

serão organizados inicialmente em um bloco de experimentos denominado de planejamento 

fatorial fracionado 26-2 para identificar dentre os seis suplementos, dois a três suplementos que 

influenciariam de forma mais significativa na integral de Células Viáveis (ICV) e na produção 

da EPOhr. Em seguida, os melhores suplementos identificados a partir do planejamento fatorial 

fracionado 26-2 serão estudados pela realização de planejamento fatorial completo 23 ou 22 para 

estimação de um modelo matemático capaz de prever uma possível resposta positiva dos 

suplementos nutricionais a serem utilizados. A identificação dos suplementos que 

proporcionem uma melhor resposta do cultivo celular pode demonstrar ser possível a obtenção 

de um bioprocesso de produção da EPOhr com melhores taxas de rendimentos, desde que os 
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atributos críticos de qualidade do produto se mantenham dentro do perfil de glicosilação 

necessário e inalterados. 

 

1.1. Células de mamíferos 

O cultivo de células de mamíferos tem sido utilizado extensivamente para obtenção de 

uma grande variedade de produtos proteicos com aplicação diagnóstica, profilática e 

terapêutica, onde se destacam anticorpos monoclonais, vacinas virais e glicoproteínas humanas 

recombinantes (Doyle & Griffiths, 1999). O aumento na demanda de proteínas recombinantes 

vem intensificando o mercado ao longo dos anos, atingindo valor total de vendas superior a 149 

bilhões de dólares em 2010 (Visiongain, 2012). 

Um dos principais propulsores do desenvolvimento do cultivo de células de mamíferos 

foi a procura por vacinas virais, iniciada durante a Segunda Guerra Mundial. A partir desse 

período, observou-se um grande desenvolvimento da tecnologia de cultivos celulares, com a 

utilização das linhagens celulares Vero e HEK-293, por exemplo, para produção de vacinas 

virais. A partir da década de 80, esforços foram voltados para a produção de proteínas 

recombinantes em células de mamíferos como as linhagens CHO, BHK e HEK-293 (Alves et 

al. 2008). A linhagem celular CHO, estabelecida por Puck et al. 1958, foi isolada a partir do 

ovário de hamster adulto chinês (Cruz et al, 2002) e é reconhecida atualmente como uma das 

principais linhagens de células de mamíferos empregadas na produção de proteínas 

recombinantes, principalmente por causa da sua susceptibilidade à adaptação ao crescimento 

em suspensão (Moraes et al. 2008).  

 As células CHO tornaram-se um sistema padrão de produção de proteínas heterólogas 

na forma funcional, sendo seu perfil metabólico, assim como de outras linhagens de células de 

mamíferos, caracterizado por uma baixa taxa de crescimento específico e um acentuado 

consumo das principais fontes de carbono e energia, tais como, glicose e glutamina. Ao longo 

do cultivo, ocorre a redução de nutrientes disponíveis no meio de cultura e acúmulo de 

metabólicos, tais como, amônio e lactato, podendo interferir na atividade proliferativa, 

viabilidade celular e na qualidade da proteína recombinante (Altamirano, 2013).  

Para reduzir o acúmulo de lactato e amônio nos cultivos de células de mamíferos, 

diversas estratégias de suplementação podem ser implementadas, tais como, utilizar menores 

concentrações iniciais de nutrientes e uma substituição parcial ou total de substratos como 

glicose e glutamina por outros lentamente metabolizáveis. Conforme proposto por Altamirano 

et al, a substituição na composição inicial do meio de cultivo de glicose por galactose, torna-se 

interessante devido a esta ser metabolizada mais lentamente que a glicose, em cultivos de 

células CHO em batelada alimentada, acarretando na redução do acúmulo de lactato no cultivo. 
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Outra estratégia torna-se possível devido à engenharia metabólica que, a partir da otimização 

de reações enzimáticas intracelulares, como a introdução do gene da glutamina sintetase (GS) 

em células CHO que possuem baixa atividade endógena da GS, permitiriam uma redução na 

produção de metabólitos tóxicos (Moraes et al, 2008).  

Entre os marcos importantes no desenvolvimento da tecnologia do cultivo celular pode 

ser citado o desenvolvimento na década de 1940 da técnica de conservação de células em 

nitrogênio líquido (Butler, 1999). Através da criopreservação, as células de mamíferos são 

mantidas a baixas temperaturas pelo uso de nitrogênio líquido a -196°C de forma que toda 

estrutura celular permaneça inalterada e a viabilidade mantida por tempo indefinido, importante 

condição para a criação e manutenção de bancos celulares por longos períodos de tempo 

(Molinaro et al, 2010). Quando uma célula é exposta a baixas temperaturas, cristais de gelo 

geralmente se formam e podem levar ao rompimento da membrana celular, levando a morte da 

célula. Contudo, as células devem ser congeladas com o auxílio de compostos crioprotetores 

para resistirem às condições abruptas do processo de conservação. Os crioprotetores como o 

glicerol ou dimetilsulfóxido (DMSO), são adicionados ao meio de cultivo na concentração de 

5 a 10% (v/v), e atuam na permeabilidade da membrana plasmática permitindo a saída de água 

do interior das células à medida que ocorre o resfriamento, essa desidratação das células levará 

a formação dos cristais de gelo na periferia das células e não em seu interior. Dessa forma, a 

integridade das células não fica comprometida pelo processo de resfriamento e 

descongelamento (Moraes et al, 2008). 

 

 

1.2. Produção de biofármacos em células de mamíferos 

 

Linhagens de células contínuas derivam de tecidos cancerosos ou de células primárias e 

secundárias que sofreram transformação, adquirindo a capacidade de se multiplicarem 

ilimitadamente, sem inibição de contato e com grande rapidez. O cultivo de células contínuas 

possui um grande potencial na produção de vacinas, pois são células imortalizadas que podem 

ser cultivadas em diferentes sistemas de cultivo, aderidas ou em suspensão.  

Estas células podem ser transformadas por diferentes métodos: sub-cultivo de células 

de tumores humanos ou de animais, por vírus oncogênicos ou espontaneamente (Freire, 2004). 

Células de animais transformadas espontaneamente, como as células de rim de macaco verde 

africano (Vero), células de rim de hamster neonato (BHK) e células de ovário de hamster chinês 

(CHO) têm sido utilizadas para a produção de vacinas e biofármacos para uso humano (Souza, 

2007). 
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Por intermédio de engenharia genética, torna-se possível a obtenção e o cultivo de 

células geneticamente modificadas, capazes de secretar proteínas heterólogas e a obtenção de 

biofármacos para fins terapêuticos (Stryjewska et al. 2013). O termo “biofármacos” é utilizado 

para designar proteínas e substâncias derivadas de ácidos nucléicos, usadas com finalidade 

terapêutica ou para diagnóstico in vivo e produzidas por meios que não a extração direta de 

fontes biológicas (Moraes et al, 2008). 

Células de Ovário de Hamster Chinês (CHO) têm sido amplamente utilizados para a 

produção de proteínas terapêuticas recombinantes. Ao longo da última década, melhorias 

significativas foram feitas no desenvolvimento de processos de cultivos celulares e engenharia 

celular, resultando em processos capazes de atingir densidades celulares da ordem de 20 × 106 

células viáveis/mL e concentração protéica final de 3-5 g/L (Jayapal et al. 2007). Os esforços 

de engenharia celular têm como alvo enzimas da via Glicolítica com a finalidade de reduzir a 

produção de lactato e, como consequência, diminuir seus efeitos tóxicos sobre o crescimento 

celular e que podem afetar a produtividade da proteína heteróloga de interesse (Nolan et al. 

2012). A manipulação de genes que expressam fatores de crescimento, proteínas reguladoras e 

de controle de apoptose, e ainda a suplementação do meio de cultivo com compostos que 

beneficiam o crescimento celular, são estratégias para a obtenção de maiores concentrações 

celulares ou do prolongamento do tempo dos cultivos e consequentemente da secreção de 

proteínas recombinantes de interesse biomédico (Hee et al. 2013; Khan, 2013). 

A obtenção do produto, a partir de processos de purificação, representa um custo alto, 

que em determinados casos, torna-se um fator decisivo para a relevância ou não da produção 

de biofármacos. Se o produto é secretado para fora da célula, este ficará diluído em um grande 

volume de líquido, sendo necessária a separação das células do sobrenadante por decantação 

ou filtração. Caso o produto permaneça no interior das células, estas deverão ser desintegradas 

para posterior extração. As técnicas utilizadas para a concentração do produto são, por exemplo, 

sedimentação, precipitação, filtração, centrifugação, extração por solventes, evaporação do 

solvente e secagem. Se uma purificação refinada for necessária, outros procedimentos serão 

envolvidos, como os métodos cromatográficos e a cristalização proteica (Malajovich, 2012). 

 

1.3. Glicosilação 

Atualmente, células de mamíferos constituem um sistema de expressão muito utilizado 

na produção de imunobiológicos (Zhu, 2012) e sua ampla utilização é justificada por sua 

capacidade de realizar modificações pós-traducionais, que são muitas vezes um pré-requisito 

para que uma proteína recombinante complexa exerça sua atividade biológica. Dentre as 
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modificações pós-traducionais relevantes realizadas por células de mamíferos podem ser 

destacadas a glicosilação, formação de ligação dissulfeto e carboxilação (Berlec & Strukelj, 

2013). 

Os carboidratos do meio são os precursores para as cadeias glicídicas da glicosilação 

(Butler, 2008). Os sacarídeos são importantes fontes de energia e também possuem função 

estrutural, como na glicosilação (Wang et al. 2010). A glicosilação recebe notoriedade no 

desenvolvimento de moléculas terapêuticas devido a influência da porção glicídica de 

glicoproteínas na atividade, conformação, estabilidade e imunogenicidade da molécula (Walsh, 

2006).  

O processo de glicosilação acontece em estruturas intracelulares (Golgi e retículo 

endoplasmático rugoso) logo após o processo de tradução do RNA na cadeia peptídica, onde 

ocorre inserção e estruturação das cadeias de carboidratos através da ação de enzimas 

específicas, tais como as transferases e glucosidases (Moraes et al, 2008). 

Entre as células de mamíferos, a linhagem celular mais empregada na produção de 

proteínas terapêuticas recombinantes é a linhagem CHO, uma vez que estas conferem às 

proteínas recombinantes um padrão de glicosilação muito similar ao de proteínas humanas 

nativas, além de ser segura, visto que muitos vírus que causam doenças em seres humanos não 

conseguem se replicar nesta linhagem (Moraes et al, 2008). 

A EPOhr é uma citocina hematopoética altamente glicosilada necessária para a 

diferenciação e proliferação de células precursoras de glóbulos vermelhos (Shahrokh et al, 

2011). Trata-se de uma glicoproteína globular, caracterizada por quatro hélices, contendo 166 

resíduos de aminoácidos, e possui três sítios de N-glicosilação (Asparagina nas posições 24, 38 

e 83) e um sítio de O-glicosilação (Serina na posição 126). Os açúcares presentes em sua 

estrutura contribuem para sua solubilidade, metabolismo in vivo e processamento celular. 

Entretanto, sua complexa estrutura glicosilada, tetraantenária e rica em ácido siálico torna 

imprescindível uma cuidadosa manutenção das condições operacionais ótimas durante o cultivo 

das células in vitro, de modo a minimizar problemas de micro e macro-heterogeneidade e, 

consequentemente, maximizar o rendimento das isoformas de maior atividade biológica 

(Moraes et al, 2008). 

As glico-estruturas produzidas a partir de células CHO são semelhantes aos das 

glicoproteínas humanas (Jenkins, 1994; Jenkins et al. 1996; Varki, 1993). A caracterização 

estrutural da fração glicídica de glicoproteínas é um processo complexo e depende de diferentes 

técnicas, com análises para verificação do perfil glicídico global, a composição de unidades 

específicas e análise de ligação entre os resíduos de açúcares (Easton, 2011). Em nível 

molecular, os glicanos consistem de uma série de monossacarídeos tais como a N-
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acetilglucosamina, Manose, Galactose, Fucose e Ácido Siálico (Park, 2012). O Ácido Siálico 

terminal desempenha papel fundamental na manutenção da atividade biológica das 

glicoproteínas por proteger as proteínas contra a rápida depuração no fígado (Rifai et al. 2000). 

A sialilação pode variar conforme a linhagem celular, fatores físico-químicos do cultivo e 

proteína recombinante secretada (Durocher & Butler, 2009). 

 

 

1.4. Sistemas de cultivo 

 

Existem diferentes sistemas de cultivo para células de mamíferos, variando desde o 

cultivo em pequena escala em frascos do tipo “T” com área de 25 cm2 e volume de trabalho de 

5 mL, frascos do tipo Roller e frascos do tipo Spinner, até o cultivo em grande escala utilizando 

biorreatores de 30 L, 2000 L até 15.000 L de volumes de trabalho (Jayapal, 2007). Para o cultivo 

de células em larga escala são utilizados biorreatores, de diferentes tipos e tamanhos, com 

diferentes capacidades produtivas.  

As células de mamíferos caracterizam-se por possuírem crescimento lento, baixa 

produtividade e alta sensibilidade às limitações de nutrientes e ao acúmulo de metabólitos. Por 

estes motivos, o cultivo destas células exige um controle rígido de todos os aspectos físicos, 

químicos e biológicos (Moraes et al, 2008; Pellegrini et al. 2008).  

O sistema de cultivo in vitro mais utilizado em pequena escala são os frascos do tipo “T”, 

devendo-se principalmente à sua praticidade de uso e baixo custo. Desta forma, frascos “T” são 

utilizados praticamente sempre que se trabalha com cultivo de células de mamíferos, desde o 

descongelamento até o cultivo principal (Chico et al. 2008). 

Nos sistemas agitados, procura-se aplicar uma condição em que todos os componentes do 

cultivo (meio de cultivo, células, nutrientes, gases dissolvidos e metabólitos) estejam 

igualmente distribuídos em todo volume de cultivo (Jain & Kumar, 2008), sendo necessário 

que o meio de cultivo esteja sob constante movimentação, seja por meio de uma hélice ou 

rotação ou ainda balanço do recipiente da unidade de cultivo.  

Os frascos Roller são cilíndricos com tampas rosqueáveis (ventiladas ou não por filtros 

hidrofóbicos de 0,22 µm de poro) que permitem a adesão de células em toda a sua superfície 

interna, podendo variar de acordo com o tamanho do frasco. O frasco deve ser mantido na 

posição horizontal sobre um dispositivo que o mantém sob rotação constante e em estufa com 

temperatura controlada (Kumar et al. 2004). Outros sistemas de cultivo que podem ser 

utilizados para o escalonamento de células que crescem em suspensão é o frasco agitado do tipo 

Spinner, apresentando volumes úteis de poucos mililitros até 20 L (Doyle & Griffiths, 1998).  
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Os biorreatores desempenham importante papel no desenvolvimento de produtos 

biológicos, sendo amplamente utilizados para o cultivo de células animais em grande escala, 

para a produção de proteínas recombinantes, anticorpos monoclonais e vacinas virais (Wang et 

al., 2005). Genericamente, o projeto de um biorreator pneumático utiliza uma agitação vertical, 

tendo sua aeração realizada pela flutuabilidade de gases aspergido na parte inferior do 

biorreator, ou seja, biorreatores pneumáticos são equipamentos onde a homogeneização e 

agitação são realizadas apenas pela injeção de gases. Uma agitação vertical mostra-se um 

método suave de agitação, podendo limitar significativamente as forças de cisalhamento 

hidrodinâmicas exercidas sobre as membranas celulares, e ainda garantir uma mistura uniforme 

da suspensão celular. Em comparação com o biorreator de tanque agitado, o biorreator 

pneumático tem uma baixa tensão de corte na parede, mesmo com sistemas de grandes volumes 

(Obom et al, 2014). Atualmente, biorreator do tipo tanque agitado tornou-se o sistema de cultivo 

celular em larga escala predominante na indústria devido, principalmente, à capacidade de 

mimetização das condições pré-estabelecidas de controles do sistema de cultivo desde os 

estudos de escalonamento de pequeno e médio escalas em bancada, permitindo, desta forma, o 

constante monitoramento e controle do processo, devido ao grau de homogeneidade alcançado 

no cultivo (Chico et al. 2008). Nos biorreatores do tipo tanque agitado, as células CHO são 

mantidas em suspensão no meio de cultivo e o escalonamento pode ser realizado pelo aumento 

direto de seu volume. Um dos parâmetros críticos que deve ser avaliado nas diferentes escalas, 

é a velocidade de agitação do impelidor, sendo possível adotar diferentes critérios, tais como: 

manter constante a velocidade periférica do impelidor e manter constante o kLa. Contudo, 

resultados diferentes são obtidos de cada um desses critérios, e seus efeitos deverão ser 

avaliados (Moraes et al, 2008).  

Nesses biorreatores de tipo tanque agitado pode haver a formação de espuma, oriunda de 

sistemas de cultivo sob agitação e injeção de gases, como O2 para aeração, requerendo assim, 

um controle específico, como a adição de anti-espumantes. De forma a diminuir os efeitos do 

cisalhamento durante a agitação e atender à necessidade fisiológica e metabólica das células 

CHO, o biorreator deve ser projetado para atender ao objetivo do processo, devendo conter os 

controles de parâmetros físico-químicos, esterilidade do sistema e homogeneização, por 

exemplo (Malajovich, 2012). Para o cultivo in vitro de células, existem vários modelos de 

biorreatores: suspensão agitada, fibra oca, biorreator de bolsa em uma plataforma central, e 

sistemas de leito fluidizado, por exemplo. Muitos destes sistemas apresentam problemas 

específicos para o cultivo de células, tais como, alto custo, gradientes de concentração de 

nutrientes, cisalhamento hidrodinâmico, agregação celular, dificuldade de amostragem, 

monitoramento e controle celular no aumento de escala (Obom et al, 2014). 
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O comportamento dos sistemas nos biorreatores de células de animais em termos de 

concentrações de células, de nutrientes e de produto pode ser descrito matematicamente por 

balanços de massa, assim como por expressões cinéticas, como aquelas do tipo Monod, que 

descreve os efeitos das concentrações de nutrientes e metabólitos sobre as taxas específicas de 

reação. Um aspecto relevante na operação de biorreatores para células animais em larga escala 

é o controle quanto a assepsia dos sistemas envolvidos. Para o transporte asséptico de fluidos, 

empregam-se arranjos de válvulas de diafragma especialmente projetados para esta finalidade, 

suprindo vapor para a esterilização in situ (SIP – sterilization in place) dos sistemas. O projeto 

do biorreator garante a partir de registradores de temperatura em linha e válvulas pulsantes com 

orifícios a eliminação de condensado, por exemplo (Moraes et al, 2008).  

Existem componentes especialmente projetados para atender conforme as necessidades 

específicas de produção para o cultivo de células de mamíferos, como por exemplo, os 

dispositivos de amostragem constituídos por válvulas com vedação em fole e as bombas de 

diafragma, ambas controladas de forma a garantir uma elevada eficiência e segurança 

operacional ao processo (Moraes et al, 2008).  
 

Os processos biológicos possuem um perfil complexo de operação, pois sofrem influência 

de um grande número de variáveis, tais como, temperatura, pH, agitação e oxigênio dissolvido. 

Estas variáveis e a interação entre elas tornam difícil o controle destes processos, pois as 

respostas a qualquer mudança no ambiente ou no processo em si são pouco reprodutíveis. Deste 

modo, o controle de processos biológicos torna-se a maior dificuldade em seu desenvolvimento, 

otimização e escalonamento (Sommerfeld & Strube, 2005).   

 

 

1.5. Meios de cultivo para células de mamíferos  

Meios de cultivo nutritivos utilizados para cultivar células, tecidos e órgãos fornecem 

as substâncias essenciais para o crescimento e atividades metabólicas necessárias (Molinaro, 

2010). Os primeiros meios de cultivo apresentavam uma composição mais básica e simples 

(MEM, DMEM, RPMI entre outros), sendo necessária a suplementação com soro animal para 

prover fatores essenciais para o metabolismo celular. Meios quimicamente definidos, livres de 

proteínas e componentes de origem animal, são atualmente utilizados, podendo conter um 

conjunto de peptídeos, fatores de crescimento, aminoácidos, lipídeos e hidratos de carbono, por 

exemplo. Estes meios de cultivo foram e são desenvolvidos por empresas biofarmacêuticas, 
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com o intuito de produzir uma mistura cuidadosamente otimizada para um tipo particular de 

linhagem celular (Berlec & Strukelj, 2013). 

Os meios de cultivo podem ser classificados em meios quimicamente definidos e meios 

complexos. Os meios de cultivo quimicamente definidos são aqueles em que a composição 

química exata é conhecida. Alguns microrganismos necessitam de um meio definido com 

muitos fatores necessários ao seu crescimento; são denominados fastidiosos ou muito exigentes 

em termos nutricionais (Tortora et al. 2006). 

Já os meios de cultivo quimicamente complexos, apresentam algum componente que 

tem uma composição variável em sua formulação. Neste caso, estão incluídos extratos de 

leveduras, de carne, de plantas ou produtos da digestão proteica, como peptonas (Tortora et al. 

2006). Meios complexos são utilizados quando as necessidades nutricionais de um 

microrganismo em particular não são conhecidas e, portanto, um meio definido não pode ser 

construído (Prescott et al. 2002). 

 

1.5.1. Principais componentes dos meios de cultivo 

 

Os componentes nutricionais dos meios de cultivo dependerão da linhagem celular que 

está sendo cultivada. As linhagens celulares possuem vias metabólicas específicas para a 

obtenção de energia e excreção de metabólitos tóxicos. Não somente a diversidade de tipos de 

microrganismo (bactérias, fungos, leveduras), e linhagem celulares de mamíferos devem ser 

consideradas, mas também a variedade de espécies e cepas podem determinar especificidades 

com relação às necessidades nutricionais (Vogel & Todaro, 1997). 

A manutenção e o crescimento bem-sucedido de células de mamíferos in vitro requerem 

condições de cultivo semelhantes às encontradas in vivo, no que diz respeito à temperatura, 

concentrações de oxigênio dissolvido no meio de cultivo e de dióxido de carbono, pH, 

osmolalidade e nutrientes (Moraes et al, 2008). 

 

1.5.1.1. Carboidratos 

A glicose é considerada o principal carboidrato para o crescimento de células de 

mamíferos, atuando como fonte de carbono e consequentemente, energia metabólica para a 

célula. A glicose é metabolizada pela via glicolítica ou glicólise para formar piruvato, podendo 

ser convertida em lactato ou acetoacetato que podem entrar no ciclo do ácido cítrico e é oxidado 

para formar dióxido de carbono (CO2) e água (Moraes et al. 2008). Os componentes do meio 

de cultivo devem ser balanceados para o melhor aproveitamento pelas células, sendo que a 
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presença de concentrações elevadas de glicose, podem ocasionar um indesejável aumento na 

produção de lactato, um metabólito tóxico para as células (Zhou et al. 2011). 

A maior parte do carbono é derivado da glutamina. Esta descoberta pode explicar a 

excepcionalmente elevada exigência que algumas linhagens celulares cultivadas in vitro 

possuem para este aminoácido ou glutamato, intermediário do processamento da glutamina 

(Freshney, 1994).  

 

1.5.1.2. Aminoácidos 

 Aminoácidos são moléculas orgânicas que apresentam um carbono saturado, 

denominado de carbono alfa, que realiza uma ligação com um átomo de hidrogênio, um 

grupamento amino, um grupamento ácido e um radical orgânico qualquer, sendo esta última 

ligação a que distingue um aminoácido de outro, sendo classificados em aminoácidos essenciais 

e não essenciais (Linhares, 2007). Aminoácidos não essenciais são produzidos pelas células, e 

os aminoácidos essenciais são os que as células não conseguem produzir, mas são obrigatórios 

na síntese das proteínas, portanto devem ser retirados do ambiente extracelular (Nelson & Cox, 

2014). Os aminoácidos essenciais são componentes necessários por células cultivadas in vitro, 

embora os requisitos individuais de aminoácidos possam variar conforme a linhagem celular. 

Outros aminoácidos não essenciais são muitas vezes adicionados ao meio de cultivo, bem como, 

para compensar uma deficiência ou incapacidade de determinadas linhagens celulares em 

sintetizá-los. Linhagens de células que são incapazes de sintetizar determinadas substâncias 

orgânicas, tais como aminoácidos essenciais que são necessários ao seu metabolismo, são 

denominadas de mutantes auxotróficas pois retiram esses nutrientes do meio de cultivo (Puga, 

1991). A concentração de aminoácidos normalmente limita a concentração celular máxima e 

pode influenciar a sobrevivência das células, bem como sua taxa de crescimento (Freshney, 

1994). Os vinte aminoácidos essenciais devem estar presentes no meio de cultivo, para que as 

células possam exercer suas funções estrutural e energética (Kyriakopoulos et al. 2013). Os 

aminoácidos são essenciais para a síntese de proteínas, nucleotídeos e lipídeos, além de serem 

empregados no crescimento celular, atuando como fonte de energia, podendo ser fornecidos 

como uma mistura definida ou na forma de hidrolisados de proteínas (Moraes et al. 2008). 

A glutamina, a metionina e a serina destacam-se como aminoácidos limitantes do 

crescimento celular (Moraes et al. 2008). A glutamina é necessária para a maioria das linhagens 

celulares, como uma fonte de energia e carbono, sendo que algumas linhagens de células podem 

utilizar glutamato, porque neste caso haverá menor acúmulo do metabólito amônio no meio de 

cultivo (Butler & Christie, 1994). Segundo Hossler e colaboradores (2009), a glutamina é o 
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aminoácido mais importante devendo estar presente no meio em concentrações de 2 a 5 mM 

(Hossler et al. 2009). Sua metabolização gera a formação de íons amônio, um metabólito que 

ao se acumular no cultivo pode influenciar em aspectos relacionados ao crescimento celular e 

qualidade do produto de interesse. A glutamina pode ser utilizada pela célula no ciclo do ácido 

tricarboxílico (TCA), contribuindo diretamente para a manutenção deste ciclo e preservando a 

respiração aeróbica da célula no cultivo (Alberts et al. 2010). Uma forma de melhoria do cultivo 

celular pode ser a substituição da glutamina por glutamato, que acarretaria numa redução da 

concentração de amônia no meio de cultivo (Van der Valk, 2010). 

Os aminoácidos podem ser divididos em três grandes grupos, o primeiro grupo é 

classificado pelos aminoácidos que são rapidamente consumidos, tais como: valina, isoleucina, 

leucina, lisina e cisteína. A cisteína tem um papel importante na conformação das proteínas e 

em sua atividade biológica. No segundo grupo estão classificados os aminoácidos que são 

consumidos em baixa proporção: treonina, arginina, fenilalanina, serina, histidina, metionina e 

glicina. O terceiro grupo é constituído pelos aminoácidos que são produzidos e secretados pelas 

células em diversas condições de cultivo e estados fisiológico celular, como: alanina, prolina, 

aspartato, aspargina e glutamato (Moraes et al, 2008). 

 

1.5.1.3. Vitaminas 

As vitaminas se destacam como importantes fatores para o crescimento, pois atuam 

como mediadores de reações químicas-chave no metabolismo, fazem parte da constituição de 

coenzimas e são necessárias na síntese de componentes celulares importantes (Moraes et al. 

2008). As vitaminas são substâncias orgânicas que contribuem para o crescimento celular e são 

essenciais, em pequenas concentrações, para as atividades celulares. São também fontes de 

coenzimas necessárias para a formação de sistemas enzimáticos ativos. 

Diversas linhagens celulares requerem meios suplementados apenas com vitaminas do 

complexo B, sendo que a maioria das vitaminas são presumidamente fornecidas pela adição de 

soro fetal bovino (SFB) ao meio de cultivo. Outras vitaminas devem ser adicionadas quando o 

meio de cultivo não é suplementado com SFB, como as vitaminas lipossolúveis (E, D, A e K) 

e o ácido ascórbico. As vitaminas possuem funções importantes às células, como a vitamina A 

que tem influência na diferenciação e crescimento celular, a vitamina K auxilia na síntese 

proteica (Moraes et al. 2008). A síntese de enzimas e cofatores catalisam diversas reações 

metabólicas, como a vitamina K que atua como cofator para atuação da enzima 

gamacarboxilase, enzima celular responsável pela modificação pós-traducional 

gamacarboxilação do fator 9 referente a cascata de coagulação sanguínea (Kumar, 2015). 
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1.5.1.4. Soro Fetal Bovino (SFB) 

O Soro Fetal Bovino (SFB) é um suplemento usualmente utilizado nos meios de cultivo 

de células de mamíferos (Kadouri, 1994). Trata-se de um suplemento rico em hormônios, 

fatores de crescimento e elementos traços que promovem o rápido crescimento celular (Butler, 

2005). O SFB é utilizado como suplemento de meios de cultivo, sendo obtido de uma variedade 

de fontes, o SFB pode ser utilizado em concentrações que variam de 0,5 a 15% (v/v) (Souza, 

2007). 

O SFB é um suplemento amplamente utilizado nos cultivos por apresentar baixas 

concentrações de imunoglobulinas e elevada concentração de fatores de crescimento, podendo 

ser empregado no cultivo de diversas linhagens celulares (Moraes et al, 2008). Apesar de todas 

estas vantagens, o SFB é um dos componentes mais onerosos utilizados em meios de cultivo. 

Embora o SFB seja adicionado ao meio de cultivo em concentrações variáveis 1% a 20% (v/v), 

este suplemento pode representar até 70% do custo total da formulação do meio de cultivo 

(Even et al. 2006). 

A composição do SFB não é definida e constante, apresentando uma grande 

variabilidade mesmo entre diferentes lotes de um mesmo fornecedor, podendo resultar em 

diferentes comportamentos da cultura, inclusive no seu padrão de crescimento e produtividade 

(Butler, 2005). Além disso, as altas concentrações de proteínas encontradas no SFB interferem 

no processo de purificação do biofármaco de interesse, podendo resultar em um maior número 

de etapas de purificação da proteína recombinante (Berlec & Strukelj, 2013), causando queda 

no rendimento global do processo e incremento nos custos de processamento. 

Outra desvantagem da utilização do SFB na suplementação de meios de cultivos 

celulares está no risco de contaminações por vírus, micoplasmas ou príons. Como foi 

presenciado em nível mundial, a ameaça à saúde humana causada pelo príon agente da 

encefalopatia espongiforme bovina (EEB), conhecida como “mal da vaca louca” (Butler et al. 

2000; Lubiniecki, 1998). Desde então, avanços tecnológicos vêm sendo empregados, de forma 

a limitar ou até mesmo evitar o SFB como suplemento para meios de cultivo. Dentre esses 

avanços tecnológicos, podem ser citadas alternativas ao uso do SFB, como o desenvolvimento 

de meios mais complexos e de composição química definida. Alguns desses meios de cultivo 

são formulados sem qualquer componente derivado de origem animal e são capazes de sustentar 

o crescimento de diferentes linhagens celulares de interesse (Frazatti-Gallina et al. 2004). 

Atualmente, para se obter um bioproduto mais seguro e eficiente, diversos processos 

biotecnológicos já empregam meios de cultivo livres de SFB para cultivarem suas respectivas 

linhagens celulares, sem prejuízo à produtividade do processo (Rodrigues et al. 2012; Zhang et 

al. 2013).  
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1.5.1.5. Fatores físico-químicos 

Diversos fatores físico-químicos, tais como temperatura, pH e osmolalidade, podem 

interferir na secreção de uma proteína heteróloga. Um fator de grande relevância é a 

temperatura utilizada no cultivo celular, uma vez que cada linhagem celular tem sua 

temperatura ótima de cultivo, além de que alterações na temperatura refletem no perfil da 

proteína de interesse.  

A maioria das células de mamíferos crescem em temperaturas que variam de 35ºC a 37ºC, 

podendo tolerar temperaturas mais baixas, dependendo da linhagem celular. As células de 

mamíferos em cultivo toleram variações apreciáveis de temperatura abaixo de 37°C sem 

implicar em mecanismos de morte celular, mas seu metabolismo é consideravelmente reduzido. 

Esta característica permite inclusive que métodos de criopreservação a -196ºC sejam utilizados 

sem prejuízo para as linhagens celulares. Porém, as mesmas linhagens celulares não toleraram 

tão facilmente incrementos de temperatura de 1ºC a 2ºC acima de 37º C, mesmo que por 

algumas horas, morrendo rapidamente quando expostas a temperaturas superiores a 39,5°C 

(Freshney, 1994).  

Outro fator importante a ser considerado na proliferação celular e expressão de proteína 

heteróloga é o pH, a maioria das células crescem bem em pH de 7,4, embora este valor ótimo 

possa variar dependendo da linhagem celular (Freshney, 1994). O pH ótimo se encontra na 

faixa de 7,2 e 7,4; sendo que algumas linhagens celulares podem suportar extremos de pH, tais 

como 6,8 e 7,8 (Lima et al. 2001). Pequenas oscilações, na faixa de pH podem intensificar a 

produção sem prejudicar as modificações pós-traducionais sofridas pela proteína. Entretanto, 

uma maior variação na faixa de pH pode causar alterações nos perfis de glicosilação (Muthing 

et al. 2003), afetando a qualidade do produto de interesse. A Osmolalidade do meio de cultivo, 

também afeta o crescimento celular e, consequentemente, a expressão da proteína heteróloga e 

essa suscetibilidade a variações na osmolalidade do meio de cultivo depende da linhagem 

celular (Vergara et al. 2012). 

A osmolalidade de meios de cultivo tem grande influência sobre o cultivo de células de 

mamíferos e deve ser monitorada, pois condições hiperosmóticas dos meios podem levar as 

linhagens celulares à apoptose (Han et al. 2009). As condições hiperosmóticas, atingidas através 

do uso de sais, dióxido de carbono (CO2) ou meios de cultivos concentrados, tem sido apontado 

como um método de baixo custo para monitorar a produtividade específica de células. Cultivos 

de células de hibridoma, por exemplo, mostram melhoria da produtividade com o aumento da 

osmolalidade (Oh et al. 1993). No entanto, atingir condições hiperosmóticas através do uso de 

sais, CO2, ou meios de cultivos concentrados não são muito indicadas devido aos efeitos 

negativos que podem ocasionar sobre o crescimento celular. A queda no crescimento celular 
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sob condições hiperosmóticas ocorre, provavelmente, devido à morte celular por apoptose. 

Assim, a expressão de genes anti-apoptóticos, tais como o gene Bcl-2, pode permitir a utilização 

dessas estratégias, pois neste caso, células de mamíferos geneticamente modificadas contendo 

o gene antiapoptótico Bcl-2 podem suportar condições hiperosmóticas para simultaneamente 

limitar a morte por apoptose e aumentar a produtividade celular (Kim & Lee, 2002). A 

hiperosmolalidade pode ser evitada também, pela adição de compostos osmoprotetores, tais 

como glicina betaína, ou com a regulação de proteínas anti-apoptóticas minimizando assim os 

efeitos da cultura hiperosmótica sobre o crescimento celular e na produção da proteína 

heteróloga (Lee et al. 2010). 

 

1.6. Suplementos Nutricionais 

Ainda que algumas linhagens celulares possam ser cultivadas em meio basal, algumas 

necessitam de componentes especializados conforme demanda metabólica em processos 

proliferativos, de diferenciação e síntese. Suplementos para meio de cultivo apresentam em sua 

constituição os mesmos componentes que um meio padrão, no entanto, estes são equilibrados 

especificamente para a demanda de uma linhagem em particular ou necessidade metabólica 

(processo de diferenciação, proliferação e síntese proteica). Dentre os componentes de um 

determinado suplemento, podem ser citados hormônios, aminoácidos, fatores de crescimento, 

elementos traços, lipídeos, proteínas e vitaminas. 

No presente trabalho, foram utilizados suplementos nutricionais comerciais, conforme 

datasheets encontrados nos Anexos (7.1) para verificar suas influências e interações no cultivo 

de células CHO recombinantes expressando a EPOhr. Embora o cultivo de células de 

mamíferos possua uma ampla faixa de tolerância para osmolalidade, o mesmo deve ser avaliado 

quando uma nova formulação de meio de cultivo seja utilizada para uma mesma linhagem 

celular (Van der Valk, 2010). 

Conforme informação do fabricante sobre a composição dos seis suplementos 

comerciais utilizados, foi descrita a presença de aminoácidos e vitaminas, porém, sem 

especificá-los, tão pouco as exatas concentrações de seus componentes que compõem cada 

suplemento. Além da presença de aminoácidos e vitaminas nos seis suplementos, existe a 

presença de glicose (CB1) e (CB2); a presença de elementos traços (CB3), a presença de fator 

de crescimento (CB4), (CB5), (CB6); e a presença de lipídeos (CB5), (CB6).  

Os suplementos (CB1), (CB2), (CB4), (CB5) e (CB6) são indicados pelo fabricante para 

linhagem celular CHO; os (CB1), (CB5) e (CB6) indicados para linhagem celular HEK-293, e 

os (CB3), (CB5) e (CB6) para Hibridomas. Já os suplementos (CB5) e (CB6) possuem 
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indicação para células NS0. Enquanto que, os suplementos (CB2), (CB3) e (CB6) são 

recomendados para as células PER.C6, mieloma e células T, respectivamente.  

 

 

1.7. Planejamento Experimental 

O planejamento experimental consiste na avaliação simultânea de diferentes variáveis 

independentes para que o efeito da interação que possa haver entre elas não seja desprezado. 

Em um planejamento fatorial completo é necessária a realização de experimentos de modo que 

todas as possíveis combinações dos valores extremos das faixas escolhidas para cada parâmetro 

de estudo, denominada de variável, sejam analisadas. Neste tipo de planejamento, o número de 

experimentos é determinado por 2n, onde “n” é o número de variáveis avaliadas. Quando o 

número de variáveis é muito grande, realiza-se previamente uma triagem das variáveis através 

da execução de um, ou mais, planejamento fatorial fracionado. Neste tipo de planejamento, 

verificam-se quais variáveis não são estatisticamente significativas e a partir da análise das 

informações pode ser realizado um planejamento fatorial completo subsequente. Os modelos 

matemáticos obtidos, que correlacionam as variáveis independentes com as variáveis resposta, 

são propostos com base em uma análise de variância e permitem a determinação das faixas 

ótimas de operação (Rodrigues & Iemma, 2009).  

Quando o modelo é validado e considerado adequado para a descrição do processo, ele 

pode ser utilizado para prever condições diferentes daquelas empregadas no plano fatorial e que 

atendam à sua necessidade, devendo ser validado experimentalmente nas condições preditas 

pelo modelo matemático. Revelando, desta forma, a potencialidade do emprego destas técnicas 

estatísticas que permitem atingir com o menor número de experimentos as condições ótimas de 

um processo, quando comparado com a avaliação que emprega métodos que analisam uma 

variável por vez (Rodrigues & Iemma, 2009; Marini, 2011; Larentis et al. 2012).  

O planejamento experimental tem o objetivo de fornecer ferramentas que favoreçam a 

compreensão e perspectiva sobre os dados experimentais. As principais vantagens obtidas pelo 

planejamento experimental são: 

1) Quantificar o efeito das variáveis do processo através das técnicas do planejamento 

experimental, com o objetivo de obter informações sobre a robustez ou não das respostas 

desejadas, é de fundamental importância para a área de implementação de controle de 

processos. 

2) Aprimorar metodologias analíticas e o desempenho de análises de Cromatografias 

Líquidas de Alta Eficiência (HPLC), conseguindo maior resolução nos picos 
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cromatográficos e minimização de reagentes caros sem prejuízo na qualidade dos 

resultados. 

3) Otimização do rendimento de processos celulares, de formulações ou suplementos que 

conduzam à maior aceitação global do produto, bem como do custo, da produtividade, 

da pureza na recuperação de uma enzima e maior extração de um produto. 

A escolha da melhor estratégia do planejamento experimental depende principalmente do 

número de variáveis independentes ou fatores que desejamos estudar e do conhecimento inicial 

que possuímos sobre o cultivo celular padrão. 

A organização estatística dos experimentos permite minimizar o custo e tempo efetivo de 

um projeto. Inúmeras combinações de experimentos podem sobrecarregar a parte prática de um 

estudo, contudo a utilização de técnicas que reduzem o quantitativo de pontos experimentais 

torna-se importante. Procedimentos como repetição fracionada com a realização de uma 

“filtragem” (screening) dos fatores, devido a exclusão das variáveis sem importância e 

delineamentos compostos com sistemas simétricos e de segunda ordem, estão entre as 

principais técnicas realizadas. 

Quando o número de fatores é muito grande, é conveniente escolher um primeiro 

planejamento fatorial fracionado, com a vantagem de redução do número de ensaios. Desta 

forma, todo o tempo e recurso para o desenvolvimento do estudo não são gastos diretamente 

num primeiro planejamento. Isto porque muitas vezes estamos longe das condições ótimas. 

 A relação custo/benefício é importante nesta escolha e representa o diferencial para 

planejar criteriosamente e se chegar às condições otimizadas em menor tempo e a um menor 

custo com o suporte estatístico na discussão dos resultados. 

Para a construção do planejamento fatorial fracionado de seis variáveis predito, os 

valores normalizados (+1) e (-1) são intercalados nas colunas de forma que as combinações 

experimentais possíveis sejam obtidas e adicionadas repetições do valor zero, relativo à 

condição do ponto central (0), que corresponde ao valor intermediário equidistante entre os 

níveis superior (+1) e inferior (-1). 

O planejamento fatorial fracionado seleciona as variáveis que são estatisticamente 

significantes para o estudo analítico. Essas variáveis possuem, por sua vez, um efeito notório 

sobre a resposta da variável dependente, reduzindo deste modo o número de ensaios realizados.  

Com as variáveis selecionadas por intermédio do planejamento fatorial fracionado, faz-

se necessário uma etapa posterior para a obtenção de uma análise completa dos fatores, 

indicando as interações entre as variáveis independentes e seus efeitos inter-relacionados 

através da realização um planejamento fatorial completo.   
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Para a construção do planejamento fatorial completo das três variáveis preditas pelo 

planejamento anterior, os valores normalizados (+1) e (-1) são intercalados nas colunas de 

forma que todas as combinações experimentais possíveis sejam obtidas e adicionadas repetições 

do valor zero, relativo à condição do ponto central (0), que corresponde, similarmente, ao valor 

intermediário equidistante entre os níveis superior (+1) e inferior (-1). 

A partir dos resultados obtidos pelo planejamento fatorial completo, deve ser realizada 

uma análise criteriosa dos dados obtidos pelo programa Statistica, avaliando os efeitos 

significantes, a modelagem matemática e o perfil de aleatoriedade, isto no caso em que as 

variáveis de estudo possuam efeitos quadráticos. Uma vez que não seja detectado um perfil de 

aleatoriedade, há de se supor que a análise em questão apresenta um perfil quadrático, de tal 

forma que é necessário a realização de um delineamento composto central (DCC). 

A partir de um determinado número de variáveis o delineamento composto central (DCC) 

fornece ferramentas distintas para análise do sistema como do tipo ortogonal, não ortogonais 

e/ou rotacional, assim como, uma divisão ortogonalmente em blocos, bem como a possibilidade 

de trabalhar com um número bem menor de combinações entre os fatores estudados (Mendonça, 

2012). 

O delineamento composto central rotacional (DCCR) trata-se de um delineamento 

simétrico sendo constituído de uma parte fatorial (ou fração de um fatorial – 2n) com dois níveis 

(que permite estimar todos os efeitos de primeiro grau e os efeitos das interações) com um ou 

mais pontos centrais, e de pontos axiais, com os níveis (- α) e (+ α) de cada fator para o nível 

médio dos demais fatores que partem de um ponto ou mais pontos localizados no centro do 

delineamento (Perázio, 2010). A quantidade de pontos axiais exigidos para um planejamento 

experimental de 2 níveis é definida pela seguinte fórmula (2.n), e o valor de ±α dos pontos 

axiais, é obtido através da expressão: α = (2n)1/4, resultando no valor de α utilizado de ± 1,68. 

Vale ressaltar que, à medida que “n” aumenta, os pontos axiais ficam cada vez mais distantes 

do ponto central. De modo geral, um DCCR com 2 níveis teremos: 2n pontos fatoriais + 2.n 

pontos axiais + um número arbitrário de pontos centrais, neste caso, utilizaremos 3 pontos 

centrais (Rodrigues & Iemma, 2009).  

O valor de α individualiza o DCCR, pois o mesmo torna os coeficientes de regressão 

ortogonais, minimiza o desvio resultando em maior confiabilidade na forma da superfície 

resposta, se a mesma não for quadrática, e ainda fornecer ao delineamento a propriedade de ser 

rotacional, isto é, todos os pontos são equidistantes do ponto central. A ortogonalidade propicia 

uma estimativa independente para os coeficientes do modelo e a rotacionalidade propicia 
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variâncias idênticas para pontos situados à mesma distância do centro, em qualquer direção 

(Mateus, 2001). 

Existe flexibilidade quanto ao número de pontos centrais, mas é necessário no mínimo a 

presença de um ponto. O ponto central possibilita uma informação extra quanto ao centro da 

região experimental, local este que possui maior frequência de valores resposta. Sendo assim, 

um maior número de pontos centrais torna-se interessante, pois os mesmos otimizam as 

estimativas dos efeitos quadráticos e fornecem graus de liberdade adicionais (Mateus, 2001).  

Segundo Myers & Montgomery (1995), a sequência do delineamento torna-se simples e 

clara. O DCCR foi desenvolvido com o objetivo de permitir encontrar o ponto de resposta 

máxima ou mínima, em ensaios com “n” fatores, cada um com cinco níveis, e com um número 

de pontos inferior a outros tipos de delineamentos utilizados, por exemplo, o fatorial 3n.  
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2. OBJETIVO 

 

Comparar o desempenho dos cultivos de células CHO expressando EPOhr em frascos 

do tipo T suplementados com diferentes formulações nutricionais utilizando os Cell Boost e 

identificar quais Cell Boost poderão contribuir na obtenção de maiores concentrações de células 

viáveis/mL e de EPOhr produzida; garantindo um melhor rendimento do processo.  

 

2.1. Objetivos específicos: 

 

i) Identificar quais suplementos nutricionais, Cell Boost, influenciam de forma 

mais significativa nas variáveis resposta do estudo (concentração celular e 

concentração de EPOhr), utilizando a técnica de planejamento experimental. 

ii)  Propor um modelo capaz de relacionar o efeito no uso dos suplementos 

nutricionais com as variáveis resposta, com a finalidade, de obter uma 

formulação com composições de suplementos nutricionais para otimização do 

meio de cultivo base.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados em Bio-Manguinhos, no Laboratório de Tecnologia 

Virológica (LATEV), da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico (VDTEC) e no 

Laboratório Físico-Químico (LAFIQ), do Departamento de Qualidade (DEQUA). Os 

experimentos foram realizados sob a diretriz do Projeto de Transferência de Tecnologia da 

Alfaepoetina, da Vice-Diretoria de Produção (VPROD). 

 

3.1. Materiais 

3.1.1. Linhagem celular  

Células de ovário de hamster chinês (CHO – Chinese Hamster Ovary) recombinantes 

adaptadas ao crescimento em suspensão expressando a molécula da Eritropoetina humana 

recombinante (EPOhr) foram utilizadas para a realização deste trabalho. 

3.1.2. Meio de cultivo 

Foi utilizado nos experimentos o meio SFM4CHO™ – Utility (GE-Hyclone), empregado 

normalmente para o cultivo da referida linhagem celular. Trata-se de um meio livre de SFB que 

utiliza suplementação padrão pré-estabelecida de 2 mM/L de L-glutamina (Sigma-Aldrich®), 

11,0 g/L de Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) (Merck) e 5 g/L de Pluronic F – 68® (GE-

Hyclone). 

3.1.3. Suplementos Nutricionais 

Seis suplementos nutricionais utilizados (GE-Hyclone), nomeados como Cell Boost (CB) 

1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os CB são suplementos quimicamente definidos, livres de componentes de 

SFB e proteínas de origem animal, foram armazenados à temperatura de 2 a 8°C. O meio de 

cultivo padrão descrito no item 3.1.2 foi suplementado a 10% (v/v) no dia zero das cinéticas 

celulares realizadas com as diferentes formulações para cada planejamento estatístico realizado.  

3.1.4. Sistemas de cultivo 

As células CHO descongeladas do banco de células de trabalho foram cultivadas e 

propagadas, inicialmente, em frascos de poliestireno estéreis do tipo T25 cm2 e T75 cm2 

(Corning®). Após a realização de quatro a cinco sub-cultivos sucessivos, as células foram 
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inoculadas em frascos T25 cm2 para realização dos experimentos suplementados com cada 

formulação, segundo planejamento estatístico experimental. As células em frascos T25 cm2 e 

T75 cm2 foram mantidos de forma estática em estufas a 37°C, sem CO2. 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Planejamento Experimental 

3.2.1.1. Planejamento Fatorial Fracionado 

Foram utilizados seis suplementos (Cell Boost) distintos, tratados como as variáveis 

independentes dos estudos realizados. O efeito da concentração dos seis suplementos sobre a 

proliferação celular e a produção de EPOhr foi avaliada através do planejamento fatorial 

fracionado para seis variáveis (26-2) com quadruplicata do ponto central (Rodrigues & Iemma, 

2009). Os pontos centrais são relacionados afim de avaliar o erro experimental do processo. Os 

demais parâmetros foram mantidos constantes em todos experimentos. 

Para a construção do planejamento fatorial fracionado (26-2) apresentado na Tabela 1, os 

valores normalizados (+1) e (-1) foram distribuídos de maneira que combinações experimentais 

possíveis fossem obtidas e adicionadas repetições do valor zero, relativo à condição do ponto 

central (0), que corresponde ao valor intermediário entre os níveis superior e inferior. Através 

da utilização de variáveis normalizadas, seus efeitos foram comparados sem sofrerem 

influência da amplitude dos valores reais correspondentes ao nível superior e inferior, 

permitindo, identificar os efeitos com maior influência sobre as respostas avaliadas derivadas 

dos cultivos celulares realizados. 

Os dados experimentais foram processados empregando-se o programa Statistica 6.1 e o 

modelo proposto validado primeiramente pela Análise de Variância (ANOVA). A qualidade do 

ajuste do modelo foi verificada pelo coeficiente de determinação (R2) calculado pela razão entre 

a variação explicada pelo modelo e a variação total. (Rodrigues & Iemma, 2009; Larentis et al. 

2012). 
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Tabela 1: Planejamento fatorial fracionado 26-2 com quadruplicata no ponto central (PC) 
apresentando os valores das variáveis codificadas e reais. Composição dos Cell Boost presentes 
em cada formulação, segundo distribuição estatística.  

    Variáveis estudadas codificadas 
    x1 x2 x3 x4 x5 x6 
Formulação Ensaio CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 

F1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

F2 2 1 -1 -1 -1 1 -1 

F3 3 -1 1 -1 -1 1 1 

F4 4 1 1 -1 -1 -1 1 

F5 5 -1 -1 1 -1 1 1 

F6 6 1 -1 1 -1 -1 1 

F7 7 -1 1 1 -1 -1 -1 

F8 8 1 1 1 -1 1 -1 

F9 9 -1 -1 -1 1 -1 1 

F10 10 1 -1 -1 1 1 1 

F11 11 -1 1 -1 1 1 -1 

F12 12 1 1 -1 1 -1 -1 

F13 13 -1 -1 1 1 1 -1 

F14 14 1 -1 1 1 -1 -1 

F15 15 -1 1 1 1 -1 1 

F16 16 1 1 1 1 1 1 

PC1 17 0 0 0 0 0 0 

PC2 18 0 0 0 0 0 0 

PC3 19 0 0 0 0 0 0 

PC4 20 0 0 0 0 0 0 

Variáveis estudadas reais           

(-1) 0 (+1)           

0 g/L 12,5 g/L 25 g/L           
 

 

3.2.1.2. Planejamento Fatorial Completo 

A partir das 3 variáveis independentes selecionadas pelo planejamento fatorial 

fracionado, foi realizado um planejamento experimental completo, afim de se obter uma melhor 

correlação de seus efeitos respostas. O efeito da concentração dos três suplementos sobre a 

proliferação celular e a concentração de EPOhr foi avaliada através do planejamento fatorial 

completo para três variáveis 23 com a realização de triplicata do ponto central (Rodrigues & 

Iemma, 2009). 

Para a construção do planejamento fatorial completo de três variáveis apresentado na 

Tabela 2, os valores normalizados (+1) e (-1) foram distribuídos de maneira que todas as 

combinações experimentais possíveis fossem obtidas e adicionadas repetições do valor zero, 



 

 

24 

relativo à condição do ponto central (0), que corresponde ao valor intermediário entre os níveis 

superior (+1) e inferior (-1).   

Os dados experimentais foram processados pelo programa Statistica conforme realizado 

no planejamento fatorial fracionado. 

 

Tabela 2: Planejamento fatorial completo 23 com triplicata no ponto central (PC) apresentando 
os valores das variáveis codificadas e reais. Composição dos Cell Boost presentes em cada 
formulação, segundo distribuição estatística. 

   

  
Variáveis estudadas 

codificadas 
    x1 x2 x3 
Formulação Ensaio CB2 CB4 CB5 

F1 1 -1 -1 -1 

F2 2 +1 -1 -1 

F3 3 -1 +1 -1 

F4 4 +1 +1 -1 

F5 5 -1 -1 +1 

F6 6 +1 -1 +1 

F7 7 -1 +1 +1 

F8 8 +1 +1 +1 

PC1 9 0 0 0 

PC2 10 0 0 0 

PC3 11 0 0 0 

Variáveis estudadas reais     

(-1) 0 (+1)     

12,5 g/L 25 g/L 37,5 g/L     
 
 

 

3.2.1.3. Delineamento Composto Central Rotacional - DCCR 

No delineamento composto central rotacional foi estudada a interação das 3 variáveis 

independentes selecionadas pelo planejamento fatorial fracionado, que correspondem aos 

seguintes suplementos: CB2, CB4 e CB5. 

O efeito da concentração dos três suplementos sobre a proliferação celular e a produção 

de EPOhr foi avaliada através da ferramenta analítica de delineamento composto central 

rotacional com triplicata do ponto central. 

Para a construção do delineamento composto central rotacional de três variáveis, 

apresentado na Tabela 3, os pontos fatoriais e centrais são os mesmos do planejamento fatorial 

completo, isto porque, o DCCR trata-se de um complemento da análise de planejamento fatorial 

completo através da realização dos pontos axiais. Desta forma, os pontos axiais referentes a 
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n=3 (variáveis independentes) foram realizados possibilitando, um melhor estudo dos dados 

obtidos, aumentando a sensibilidade da análise com o acréscimo dos pontos extras equidistantes 

do ponto central.  

A quantidade de pontos axiais exigidos para um planejamento experimental de 2 níveis é 

definida pela seguinte fórmula (2.n), e o valor de ±α dos pontos axiais, é obtido através da 

expressão: α = (2n)1/4, resultando no valor de α utilizado de ± 1,68.  

Os dados experimentais foram processados pelo programa Statistica conforme realizado 

no planejamento fatorial fracionado. 

 

Tabela 3: Delineamento composto central rotacional 23 com triplicata no ponto central (PC) 
apresentando os valores das variáveis codificadas e reais. Composição dos Cell Boost presentes 
em cada formulação, segundo distribuição estatística. 

  
Variáveis estudadas 

codificadas 
    x1 x2 x3 
Formulação Ensaio CB2 CB4 CB5 

F1 1 -1 -1 -1 

F2 2 +1 -1 -1 

F3 3 -1 +1 -1 

F4 4 +1 +1 -1 

F5 5 -1 -1 +1 

F6 6 +1 -1 +1 

F7 7 -1 +1 +1 

F8 8 +1 +1 +1 

F9 9 -1,68 0 0 

F10 10 +1,68 0 0 

F11 11 0 -1,68 0 

F12 12 0 +1,68 0 

F13 13 0 0 -1,68 

F14 14 0 0 +1,68 

PC1 15 0 0 0 

PC2 16 0 0 0 

PC3 17 0 0 0 

Variáveis estudadas reais 
(-1,68) (-1) 0 (+1) (+1,68) 

4 g/L 12,5 g/L 25 g/L 37,5 g/L 46 g/L 
 
 
 

3.2.2. Procedimento experimental  

Os experimentos com células CHO foram realizados em frasco tipo T25cm2 com tampa 

sem ventilação e incubados a 37°C utilizando o meio de cultura SFM4CHO™ – Utility. Após 

obtenção de concentração celular suficiente em frasco T75cm2 para a realização dos 
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experimentos, as células, entre as passagens 4 e 5, foram inoculadas em 10 frascos T25cm2 com 

o meio SFM4CHO™ – Utility suplementado a 10% (v/v) com cada formulação (F), conforme 

as tabelas 1, 2 e 3 demonstrando as combinações dos planejamentos experimentais fracionado, 

completo e DCCR. Cada uma das formulações apresentadas nas tabelas 1, 2 e 3 são adicionadas 

ao meio SFM4CHO™ – Utility a 10% (v/v) resultando, desta forma, em concentrações finais 

dos Cell Boost de 0,4 g/L; 1,25 g/L; 2,5 g/L; 3,75 g/L e 4,6 g/L.  

 

3.3. Metodologia Analítica 

Alíquotas de 2mL do cultivo celular foram coletadas diariamente, centrifugadas a 400g 

por 5 minutos e os sobrenadantes armazenados à temperatura de -70ºC para posteriores 

determinações analíticas.  

Alíquotas de 1mL do cultivo celular foram coletadas diariamente para quantificação 

celular. 

 

3.3.1. Monitoramento do Crescimento e da Viabilidade Celular 

A concentração e viabilidade celular foram monitoradas por microscopia óptica (Leica 

MPS 60®) através de contagem manual em hemocitômetro Bright-line® (Reichert). As amostras 

foram quantificadas em duplicatas, sendo aplicadas às duas câmaras do hemocitômetro 

(duplicata técnica). 

A viabilidade celular foi realizada pelo método da quantificação direta pelo corante vital 

Azul de Trypan a 0,4% (p/v) (Gibco® Invitrogen™) para identificação de células mortas 

(Kuchler, 2000). Resumidamente, células viáveis não permitem a entrada do corante e, logo, 

não adquirem nenhuma coloração. Como as células mortas perderam a permeabilidade seletiva 

da membrana citoplasmática, ocorre o fluxo de corante para o interior da célula, corando-as de 

azul (Molinaro, 2010). O cálculo para a obtenção da viabilidade celular é realizado pela razão 

de células viáveis (XV) por células totais (XT), como mostrado a seguir na equação 1: 

 

�����������	(%) =
�
�
∗ 100       (Equação 1) 

                  

3.3.2. Determinação da concentração de Eritropoietina humana recombinante 

(EPOhr) 

A eritropoietina humana recombinante (EPOhr) obtida dos sobrenadantes dos cultivos 

celulares, a partir de alíquotas retiradas do último dia das cinéticas de crescimento celular, foi 
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dosada pela técnica de Imunoensaio Enzimático indireto (ELISA). O kit utilizado na 

quantificação da EPOhr foi o (Human Erythropoietin Quantikine IVD® ELISA kit), (R&D 

Systems). 

Para a quantificação, foram realizadas diluições seriadas das amostras para encontrar a 

faixa ideal de detecção do kit de ELISA. Após a diluição, a placa de 96 poços sensibilizada com 

o anticorpo primário anti-EPO foi preparada com 100 µL por poço do diluente reagente 

“Diluente para dosagem de EPO”, 100 µL do padrão de EPO (0 – 200 mUI), 100 µL dos 

controles – positivo e negativo – e 100 µL das amostras diluídas. Após, a placa foi incubada 

por duas horas na bancada em temperatura ambiente. 

Após a primeira incubação, todo o conteúdo dos poços da placa foi retirado. Com os 

poços secos, foi adicionado 200 µL do anticorpo secundário anti-EPO conjugado à enzima 

peroxidase e a placa de 96 poços levada à incubação por duas horas em bancada, à temperatura 

ambiente. Após a segunda incubação, todo o conteúdo dos poços foi retirado e cada poço foi 

lavado com tampão de lavagem quatro vezes consecutivas. Após a lavagem da placa, foi 

adicionado 200 µL da solução substrato (Reagente A + Reagente B), em cada poço, sendo a 

placa incubada novamente por vinte minutos em temperatura ambiente. Após a 3ª incubação e 

evidenciando a coloração azul nos poços, indicativo de que ocorreu a ligação entre a EPOhr do 

sobrenadante aos anticorpos do kit ELISA, foi adicionado 100 µL da solução de parada em cada 

poço. A leitura da placa foi realizada em leitor de micro-placa com comprimento de onda de 

450 e correção para 600 nm para melhor precisão da leitura. Os resultados obtidos foram 

transferidos para planilha em Excel e associados à curva padrão, determinando a concentração 

de (EPOhr) das amostras. 

 

3.3.3. Preservação celular e obtenção do banco de células de trabalho 

As células CHO foram preservadas em criotubos mantidos em tanque de nitrogênio 

líquido a -196°C. Para o congelamento, as células em fase exponencial de crescimento celular 

foram centrifugadas a 150 g por 5 minutos e após descarte do sobrenadante foram 

ressuspendidas em meio de congelamento mantido a 4ºC, contendo 91,5% (v/v) do meio 

SFM4CHO - Utility™, 7,5% (v/v) de Dimetilsulfóxido (DMSO) e 1% (v/v) de CMC a 3%. O 

conteúdo do cultivo foi distribuído em criotubos de 1 mL com um total de 30 criotubos, a uma 

concentração celular de 1,0x107 células viáveis/mL e viabilidade superior a 95%. Os criotubos 

foram mantidos em freezer à -70°C por 24 horas dentro de um recipiente de congelamento -Mr. 
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Frosty™ Freezing Container® (GE-Hyclone®) - contendo isopropanol, proporcionando o 

congelamento gradual ideal dos criotubos contendo as células.  

Após 24 horas, os criotubos foram transferidos para tanque de nitrogênio líquido a -196°C 

e desta forma, criado um banco trabalho de células que foi utilizado no decorrer dos 

experimentos.  

3.3.4. Descongelamento de células CHO  

Para a realização dos experimentos, as células foram descongeladas a partir do banco de 

células de trabalho criado. Criotubos foram retirados do tanque de nitrogênio líquido, 

descongelados rapidamente em banho-maria a 37°C e, em seguida, o conteúdo de 1 mL foi 

colocado em tubo de centrífuga do tipo Falcon® de 50 mL (Corning) contendo 15 mL de meio 

SFM4CHO™ - Utility suplementado com 2mM de L-glutamina a 37°C. O tubo Falcon 

contendo as células foi centrifugado a 150 g por 5 minutos para retirada do meio de 

congelamento que foi substituído por meio SFM4CHO™ – Utility suplementado com 2mM de 

L-Glutamina. Após homogeneização, foi retirada uma alíquota de células de 1 mL para 

contagem conforme descrito no item 3.3.1. As células contidas no tubo Falcon® foram 

transferidas para frascos T25 cm2 com meio SFM4CHO™ - Utility, suplementado com 2 mM 

de L-glutamina, a um volume de trabalho de 5 mL e mantidas à 37°C, por quatro dias até o 

próximo sub-cultivo. 

3.3.5. Sub-cultivos das células CHO  

As células descongeladas foram cultivadas até atingir a densidade celular suficiente para 

a inoculação de 10 frascos T25cm2 com meio SFM4CHO™ - Utility com 2 mM de L-

glutamina. Após o descongelamento, as células foram cultivadas em dois frascos T25 cm2, com 

concentração inicial na faixa de 2,0x105 a 4,0x105 células viáveis/mL e viabilidade acima de 

80,0% em meio SFM4CHO™ - Utility suplementado com 2 mM de L-glutamina, conforme 

descrito no item 3.3.1. Em seguida foram utilizados frascos T75 cm2, com a mesma condição 

de cultivo e concentração inicial de células, para alcançar a quantidade de células necessárias 

para a realização dos experimentos. A densidade celular estabelecida para a realização dos 

experimentos foi de 2-3x105 células/mL. 
 

3.3.6. Determinação da Osmolalidade das diferentes formulações do meio de cultivo 

A osmolalidade (mOsm/Kg H2O) dos meios de cultivo suplementados a 10% (v/v) com 

cada formulação foi medida pelo método de depressão de ponto de congelamento, utilizando o 

aparelho Advanced 3320 Instruments Osmometer. Tais ensaios foram realizados no Laboratório 

Físico-Químico (LAFIQ), no Departamento de Qualidade (DEQUA), em Bio-Manguinhos. A 
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leitura foi feita a partir de alíquotas de 20 µL de amostra, colocando-a no medidor do aparelho 

e aguardando-se a dosagem por aproximadamente 60 segundos até o congelamento da amostra, 

quando se obtém a leitura. A escala do equipamento é de 0 a 2000 mOsm/Kg H2O. 

 

3.3.7. Determinação da Integral de Células Viáveis 

A determinação da integral de células viáveis foi obtida pelo cálculo da área sobre a curva 

de células viáveis por tempo, conforme mostrado pela equação 2. Os valores para cada tempo 

de cultivo corresponderam à soma dos valores acumulados dos tempos referentes aos dias de 

cultivo anteriores. A integral de células viáveis é definida pela fórmula abaixo e possui a 

unidade de medida (células.dia/mL), onde a integração numérica foi realizada pelo método dos 

trapézios, onde “i” representa o número da amostra experimental, “n” é o número total de 

amostras, “XV” o número de células viáveis, “t” representa o tempo de cultivo em dias e “dt” 

representa a derivada do tempo.  
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3.3.8. Determinação do pH das diferentes formulações do meio de cultivo 

A determinação do potencial hidrogeniônico (pH) foi realizada para todos os meios de 

cultivo suplementados a 10% (v/v) com as respectivas formulações. A mensuração do pH foi 

realizada a partir de alíquotas de 20 mL da amostra em instrumento Metrohm 780ph.  

 

3.3.9. Determinação da Produtividade global  

A determinação da produtividade global (P) foi realizada no planejamento fatorial 

completo e DCCR para avaliar se a produtividade alcançada foi devido ao quantitativo de 

células ou pelo incremento específico da síntese celular do produto. A produtividade (P) foi 

calculada dividindo o valor total da concentração de EPOhr obtida no último dia de cultivo, 

nono dia, pela integral de células viáveis (ICV), possuindo a unidade de medida (µg/célula.dia), 

segundo a equação 3 a seguir: 

 

) = 	
[+,-./(�0123)]

567
      (Equação 3) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seis suplementos comerciais com formulações diferentes para uso em meio de cultivo, 

em células de mamíferos, foram avaliados por intermédio da metodologia de planejamento 

experimental. A avaliação da combinação de suplementos que possam influenciar 

beneficamente na proliferação celular e síntese do produto de interesse apresenta importância 

estratégica na busca de alternativas para o enriquecimento de meios de cultivos e obtenção de 

melhores rendimentos de processo. 

 

 

4.1. Planejamento Fatorial Fracionado (26-2) 

Um planejamento fatorial fracionado foi realizado com seis variáveis independentes 

(CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 e CB6). Esta abordagem permitiu selecionar os suplementos com 

maior influência sobre as variáveis resposta (biomassa e produto). A realização de um 

planejamento fatorial completo com seis variáveis seria um processo dispendioso e 

demasiadamente demorado (Rodrigues & Iemma, 2009).  

Foi adicionada uma solução dos seis suplementos ao meio de cultivo SFM4CHO-Utility 

a uma proporção de 10% (v/v) no início do cultivo celular, conforme definido no planejamento 

fatorial fracionado, resultando em vinte diferentes formulações, conforme tabela 4. Os valores 

da osmolalidade e pH para cada formulação preparada foram obtidos, bem como suas 

respectivas composições apresentadas, conforme mostrado na tabela 4.   

O pH e a osmolalidade são importantes parâmetros do meio de cultivo que influenciam 

no desempenho da cultura celular (Mather et al. 1998). A medida do potencial hidrogeniônico 

(pH) é definido pela quantidade de íons hidrogênio presentes em uma solução e, quando seu 

logaritmo negativo é 10-7, o pH é classificado como neutro, pois permite que os íons hidrogênio 

sejam neutralizados pelos íons hidroxila (Crepaldi et al. 2010). Os valores de pH apresentados 

na tabela 4 mostram que as formulações variaram na faixa de 7,6 a 7,8, permanecendo dentro 

da faixa especificada (7,4 – 7,8) pelo fabricante do meio base SFM4CHO™ – Utility, conforme 

informado no anexo 7.5. Segundo Yoon et al, (2005) os valores de pH observados nas 

formulações apresentadas na tabela 4 estão adequados aos valores de pH esperados para essa 

linhagem celular, indicando que o pH não variou significativamente entre as diferentes 

formulações, não influenciando nos resultados obtidos para EPOhr e ICV. 
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Tabela 4: Composição das 20 formulações obtidas a partir da combinação dos 6 Cell Boost, 
conforme planejamento fatorial fracionado 26-2. A tabela apresenta os valores de pH e 
osmolaridade final após a adição dos suplementos a partir das soluções nas concentrações 
indicadas. As concentrações finais são indicadas entre parênteses. 

Formulações CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 
Osmolalidade 
(mOsm/Kg) 

Desvio 
Padrão pH 

Desvio 
Padrão 

F1 
0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

305 ±2,5 7,7 ±0,05 

F2 
25 g/L 

(2,5g/L) 
0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

334 ±2,5 7,8 ±0,05 

F3 
0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

365 ±2,5 7,6 ±0,05 

F4 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

351 ±2,5 7,7 ±0,05 

F5 
0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

359 ±2,5 7,6 ±0,05 

F6 
25 g/L 

(2,5g/L) 
0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

352 ±2,5 7,7 ±0,05 

F7 
0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

337 ±2,5 7,8 ±0,05 

F8 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

373 ±2,5 7,6 ±0,05 

F9 
0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

334 ±2,5 7,8 ±0,05 

F10 
25 g/L 

(2,5g/L) 
0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

379 ±2,5 7,6 ±0,05 

F11 
0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

355 ±2,5 7,7 ±0,05 

F12 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

355 ±2,5 7,7 ±0,05 

F13 
0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

365 ±2,5 7,6 ±0,05 

F14 
25 g/L 

(2,5g/L) 
0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

355 ±2,5 7,7 ±0,05 

F15 
0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

0 g/L 
(0g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

373 ±2,5 7,7 ±0,05 

F16 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
404 ±2,5 7,7 ±0,05 

PC1 (F17) 
12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

356 ±2,5 7,8 ±0,05 

PC2 (F18) 
12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

362 ±2,5 7,7 ±0,05 

PC3 (F19) 
12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

358 ±2,5 7,7 ±0,05 

PC4 (F20) 
12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

359 ±2,5 7,7 ±0,05 

  

 A osmolalidade foi medida com o intuito de verificar se o valor final das formulações, 

poderiam impactar no desempenho do cultivo, devido a quantidade de solutos provenientes das 

suplementações. Na tabela 4 os valores de osmolalidade obtidos variaram de 305 mOsm/Kg 

H2O na formulação F1, até 404 mOsm/Kg H2O na formulação F16. A formulação F1 não possui 

adição de suplementos, sendo constituída apenas pelo meio de cultivo base, apresentando o 

menor valor de osmolalidade. Enquanto que, a formulação 16 constituída pela adição dos seis 

suplementos na maior concentração 25 g/L obteve o maior valor de osmolalidade.  

Nos pontos centrais, os seis suplementos foram também adicionados, porém com a 

metade da concentração 12,5 g/L estabelecida na formulação F16, apresentando menores 

valores de osmolalidade em relação a formulação F16, variando na faixa de 356 a 362 
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mOsm/Kg H2O, pois tratam-se dos quatro pontos centrais do planejamento experimental. 

Constatando assim que, a adição dos suplementos resulta no aumento da osmolalidade 

proporcionalmente a concentração e número de suplementos adicionados. A figura 1 apresenta 

a correlação da osmolalidade de cada formulação correlacionando-a com a concentração 

equivalente de suplementos adicionados às formulações. A concentração equivalente é obtida 

através do somatório das quantidades adicionadas de cada suplemento nas formulações 

correspondentes. A avaliação dos dados permite observar uma relação linear da quantidade de 

suplementos adicionados com o valor de osmolalidade final das formulações, indicando que 

cada suplemento possui o mesmo impacto sobre este fator. 

 

 

Figura 1: Osmolalidade versus concentração equivalente dos suplementos adicionados ao meio 
de cultivo base para o planejamento fatorial fracionado 26-2. O gráfico apresenta linearidade 
entre a osmolalidade (mOsm/Kg H2O) das formulações correlacionado às suas respectivas 
concentrações equivalentes, obtidas a partir do somatório da quantidade de cada suplemento 
adicionado na formulação. 
 
 A ficha técnica com as especificações para o meio de cultivo utilizado, apresentado no 

anexo 7.5, informa as características ideais para o uso do mesmo, sendo a faixa de osmolalidade 

estabelecida em 295 a 335 mOsm/Kg H2O. Apesar dos valores informados pelo fabricante, 

estudos sobre a influência da osmolalidade no cultivo de células CHO, sugerem que valores 

acima de 450mOsm/Kg H2O são prejudiciais para as células (Takagi et al. 2000). A 

hiperosmolalidade pode diminuir o crescimento celular, porém este problema pode ser 

resolvido com a adição de compostos osmoprotetores, tais como glicina betaína, ou com a 

regulação de proteínas anti-apoptóticas. Estes compostos osmoprotetores são oferecidos como 

métodos potenciais para aliviar o crescimento deprimido das células e, assim, aumentar a 

produção de proteína durante o cultivo hiperosmótico (Lee et al. 2010). A formulação F11 
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selecionada como a formulação com melhor desempenho devido a maior concentração de 

EPOhr e ICV obtidas, possui um valor de osmolalidade de 355mOsm/Kg H2O, acima da faixa 

de osmolalidade estabelecida pelo fabricante do meio de cultivo, de 335mOsm/Kg H2O, 

sugerindo que este nível incremento não teve impacto negativo sobre o cultivo da linhagem 

celular assim como na produção de EPOhr. 

 Os perfis de crescimento celular, para as cinéticas individuais estão apresentados, no 

anexo 7.2, com suas respectivas composições. Os resultados de concentração celular e 

viabilidade referente aos quatro pontos centrais, são mostrados na figura 2 e 3, respectivamente. 

 

Figura 2: Cultivo celular dos pontos centrais (PC1, PC2, PC3 e PC4) referentes ao 
planejamento fatorial fracionado 26-2. Concentração de células viáveis/mL obtida ao longo dos 
nove dias de cultivo demonstrando o perfil de proliferação celular. 
 

 

 

Figura 3: Viabilidade do cultivo celular dos pontos centrais (PC1, PC2, PC3 e PC4) referentes 
ao planejamento fatorial fracionado 26-2. Viabilidade celular obtida ao longo dos nove dias de 
cultivo. 
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Na figura 2 observa-se que os quatro pontos centrais seguem um comportamento similar 

de crescimento celular, possuindo uma fase lag de 2 dias e com um declínio a partir do oitavo 

dia de cultivo, com exceção do PC1 apresentando declínio a partir do sétimo dia de cultivo. Os 

pontos centrais PC2, PC3 e PC4 atingiram a concentração máxima de células viáveis/mL no 

oitavo dia de cultivo, sendo que o PC1 alcançou a concentração máxima de células viáveis/mL 

no sétimo dia de cultivo. A viabilidade celular apresentada na figura 3, mantém também, um 

perfil similar nos quatro pontos centrais, havendo queda a partir do oitavo dia de cultivo para 

os PC2, PC3 e PC4, enquanto que para o PC1, a queda da viabilidade iniciou a partir do sétimo 

dia de cultivo. Verifica-se que os pontos centrais são constituídos pelos seis suplementos na 

concentração de 12,5 g/L e apresentaram uma fase exponencial com duração de seis dias para 

os PC2, PC3 e PC4, e para o PC1, uma fase exponencial de cinco dias, aproximadamente.  

Os resultados de concentração células viáveis, referente às dezesseis formulações, são 

mostrados na figura 4 e 5, respectivamente.  

 

 

 

 

Figura 4: Cultivo celular das formulações (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8) referentes ao 
planejamento fatorial fracionado 26-2. Concentração de células viáveis/mL obtida ao longo dos 
nove dias de cultivo demonstrando o perfil de proliferação celular. 
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Figura 5: Cultivo celular das formulações (F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15 e F16) referentes 
ao planejamento fatorial fracionado 26-2. Concentração de células viáveis/mL obtida ao longo 
dos nove dias de cultivo demonstrando o perfil de proliferação celular. 

 

Nas figuras 4 e 5 observa-se que quatorze das dezesseis formulações possuem em comum 

uma fase lag de um a dois dias, aproximadamente, enquanto as formulações F6 e F16 

apresentaram fase de três dias. As formulações F1 e F16 apresentaram perfis de crescimento 

celular notoriamente diferenciados das demais formulações, possuindo as menores 

concentrações máximas de 3,11x106 células viáveis/mL no quarto dia de cultivo, e 3,63x106 

células viáveis/mL no oitavo dia de cultivo, respectivamente. A formulação F11 atingiu a maior 

concentração máxima de células entre todas as dezesseis formulações analisadas, com 6,70x106 

células viáveis/mL no sexto dia de cultivo.  

A formulação F1 constituída somente pelo meio de cultivo, sem adição de suplementos, 

obteve baixo crescimento celular em relação às demais formulações e não apresentou fase 

estacionária praticamente. Isto indica que, a adição de suplementos mostra-se satisfatória, 

devido ao aumento na duração das fases exponenciais e estacionárias, como observado pela 

formulação F6 que obteve uma fase estacionária de três dias. 

A formulação F16 constituída pelos seis suplementos na maior concentração de 25 g/L 

apresentou também baixo crescimento celular, indicando que a adição dos seis suplementos na 

concentração de 25 g/L não beneficiou o cultivo celular. Os cultivos celulares referentes aos 

pontos centrais também foram constituídos pelos seis suplementos, porém, na concentração de 

12,5 g/L, e obtiveram perfis de crescimento celular melhores que as formulações F1 (sem adição 

de suplementos), e F16, indicando que a utilização dos seis suplementos simultaneamente não 
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possui efeito deletério, mas sim a concentração em que os suplementos são utilizados, o que 

impacta na osmolalidade do meio como mencionado anteriormente.    

As viabilidades celulares dos cultivos nas dezesseis formulações são mostradas nas 

figuras 6 e 7. A formulação F1 apresentou queda na viabilidade a partir do quarto dia de cultivo, 

mostrando que esta formulação F1 sem adição de suplementos não proveu as condições ideias 

ao longo do período observado comparada às quinze outras formulações utilizadas. As 

formulações F4, F6, F11 e F13 apresentaram viabilidade maior que 90% no sétimo dia de 

cultivo e queda na viabilidade a partir do sétimo dia de cultivo.  

 

 

Figura 6: Viabilidade do cultivo celular das formulações (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8) 
referentes ao planejamento fatorial fracionado 26-2. Viabilidade celular obtida ao longo dos nove 
dias de cultivo. 

 

 

Figura 7: Viabilidade do cultivo celular das formulações (F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15 e 
F16) referentes ao planejamento fatorial fracionado 26-2. Viabilidade celular obtida ao longo 
dos nove dias de cultivo. 
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Os valores diários de células viáveis obtidos ao longo do cultivo celular foram 

correlacionados de forma a obter um valor unitário e representativo para cada formulação, isto 

foi possível através do cálculo da integral de células viáveis ICV. A determinação do valor para 

ICV foi realizada por intermédio do cálculo da área sobre a curva do gráfico de células viáveis 

por tempo de cultivo conforme mostrado na tabela 5 e pela figura 8. O ICV demonstra o 

potencial proliferativo informando um valor acumulativo da quantidade de células geradas ao 

longo do cultivo.    

 

 

Tabela 5: Integral de células viáveis para o planejamento fatorial fracionado 26-2. A tabela 
apresenta o valor calculado de ICV (células.dia/mL) para cada uma das formulações.  

Cálculo de Integral de Células Viáveis 
(células.dia/mL)  

Ponto Central 1 2,57E+07 

Ponto Central 2 2,33E+07 

Ponto Central 3 2,81E+07 

Ponto Central 4 2,58E+07 

Formulação 1* 1,61E+07 

Formulação 2* 2,28E+07 

Formulação 3* 2,49E+07 

Formulação 4* 3,22E+07 

Formulação 5* 2,57E+07 

Formulação 6* 2,97E+07 

Formulação 7* 2,43E+07 

Formulação 8* 2,49E+07 

Formulação 9* 2,79E+07 

Formulação 10* 2,17E+07 

Formulação 11* 3,27E+07 

Formulação 12* 3,04E+07 

Formulação 13* 2,93E+07 

Formulação 14* 3,01E+07 

Formulação 15* 3,01E+07 

Formulação 16* 1,60E+07 

*Desvio Padrão 1,96E+06 
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Figura 8: Concentração de ICV referente ao planejamento fatorial fracionado 26-2. 
Representação gráfica da concentração de ICV (células.dia/mL) obtida para cada formulação. 

 

 

A integral de células viáveis foi analisada pelo programa Statistica, sendo considerada 

uma variável dependente, ou variável resposta do processo de avaliação dos suplementos, 

demonstrando o potencial de proliferação celular ao longo do cultivo. O desvio padrão de 

1,96x106 células.dia/mL foi calculado com base nas quadruplicatas do ponto central.  

As formulações F1 e F16 obtiveram os menores valores para ICV, conforme esperado, 

pois possuíram as menores concentrações máximas de células viáveis, enquanto que a 

formulação F11 com a maior concentração máxima de células viáveis obtida, apresentou o 

maior valor para ICV com 3,27x107 células.dia/mL conforme mostrado na tabela 5.     

Os cultivos celulares para cada formulação distinta foram realizados mantendo-se os 

parâmetros de processo constantes, tais como: temperatura, pH, inóculo inicial e frascos 

estáticos do tipo T25cm2. No último dia da cinética foi dosada a concentração de proteína 

EPOhr secretada no meio extracelular, conforme mostrado na tabela 6.     
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Tabela 6: Concentração de EPOhr referente ao planejamento fatorial fracionado 26-2. A tabela 
apresenta a concentração de EPOhr obtida para cada formulação e o desvio padrão calculado a 
partir das réplicas do ponto central. 

Formulações [EPO] (µg/ml) 
F1*  38,85 

F2*  63,6 

F3*  75,44 

F4*  83,36 

F5*  76,66 

F6*  53,36 

F7*  55,9 

F8*  57,15 

F9*  62,77 

F10*  47,28 

F11*  95,37 

F12*  67,96 

F13*  81,84 

F14*  73,6 

F15*  78,94 

F16*  62,73 

PC1 (F17) 65,49 

PC2 (F18) 60,47 

PC3 (F19) 64,96 

PC4 (F20) 49,84 

*Desvio Padrão 7,26 
 

A formulação F1 apresentou a menor concentração de EPOhr com 38,85 µg/mL, 

enquanto que a formulação F11 apresentou a maior concentração de EPOhr com 95,37 µg/mL, 

conforme mostrado na tabela 6. A formulação F1 que obteve a menor concentração máxima de 

células viáveis/mL obteve a menor concentração de EPOhr, enquanto que, a formulação F11 

que atingiu a maior concentração de células viáveis/mL atingiu a maior concentração de EPOhr. 

A formulação F16, obteve uma concentração de EPOhr similar a concentração obtida pelos 

pontos centrais. Essa verificação pode ser associada ao fato de que, tanto a formulação F16 

quanto os pontos centrais, são constituídos pelos seis suplementos, diferindo apenas na 

concentração em que eles são adicionados. 

A figura 9, mostra comparativamente a concentração de EPOhr referente aos dados 

mostrados na tabela 6, sendo observado que a formulação F11 obteve significativamente 

destaque em relação às outras formulações, no que se refere a concentração de EPOhr secretada.   
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Figura 9: Concentração de EPOhr referente ao planejamento fatorial fracionado 26-2. 
Representação gráfica da concentração de EPOhr obtida para cada formulação. 
 

Assim como para ICV, a concentração de EPOhr foi analisada pelo programa Statistica, 

sendo considerada uma variável dependente, ou resposta, do processo de avaliação dos 

suplementos. Nas tabelas 7 e 8 são apresentados os resultados obtidos pelo programa Statistica 

referente ao planejamento fatorial fracionado para as variáveis dependentes EPOhr e ICV, 

respectivamente.  

 

Tabela 7: Resultados obtidos pelo Programa Statistica segundo planejamento fatorial 
fracionado em análise para variável dependente EPOhr. As variáveis independentes são 
suplementos (Cell Boosts – CB) utilizados.  

Statistica - Variável dependente: EPOhr 
Intervalo de confiança: 95% 

R2 = 0,2773 

Variáveis independentes Efeito p-valor 

CB1 -7,091 0,33 

CB2 9,861 0,19 

CB3 0,694 0,92 

CB4 8,271 0,26 

CB5 5,666 0,44 

CB6 0,784 0,91 

0 50 100 150

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

PC1 (F17)

PC2 (F18)

PC3 (F19)

PC4 (F20)

[EPO] (µg/mL)

F
o

rm
ul

aç
õ

es

Concentração de EPO (µg/mL)



 

 

41 

Tabela 8: Resultados obtidos pelo Programa Statistica segundo planejamento fatorial 
fracionado em análise para variável dependente ICV. As variáveis independentes são 
suplementos (Cell Boosts – CB) utilizados. 

Statistica - Variável dependente: ICV 
Intervalo de confiança: 95% 

R2 = 0,1525 

Variáveis independentes Efeito p-valor 

CB1 -400000 0,88 

CB2 1525000 0,56 

CB3 175000 0,95 

CB4 2200000 0,41 

CB5 -3E+06 0,29 

CB6 -300000 0,91 
 

A análise pelo programa Statistica identificou que, as variáveis independentes analisadas 

para as duas correlações utilizadas, EPOhr e ICV, apresentaram valores de “p” acima de 0,05 

(Paes, 1998). A correlação feita para EPOhr na tabela 7, apresentou para o CB2 p=0,19 e para 

CB4 p=0,26, sendo estes, os menores valores de “p”. Na correlação feita para ICV mostrada na 

tabela 8, o CB5 apresentou o menor valor de p=0,29. Essas análises utilizaram um intervalo de 

confiança (IC) na faixa de 72 a 82%. Os resultados estatísticos acima apresentados tornam-se 

expressivos, porém com o nível de significância (α) pré-estabelecido de 0,05 e (IC=95%) o 

valor de “p” superior torna-se não significativo. Entretanto, mesmo que os valores de “p” não 

sejam significativos ao nível de 5%, os valores são indicativos de relevância. Torna-se válido 

notar ainda que o CB2 apresentou maior significância em relação aos suplementos CB4 e CB5. 

Segundo os resultados obtidos pelo programa Statistica pode-se destacar que os suplementos 

CB2, CB4 e CB5 apresentaram efeito considerável sobre as variáveis dependentes. 

Para a seleção destes três suplementos CB2, CB4 e CB5, é importante considerar que a 

formulação F11 composta pelos suplementos CB2, CB4 e CB5 apresentou a maior 

concentração de EPOhr secretada e de ICV, representando, desta forma, a formulação que 

apresentou melhor desempenho.  

Corroborando as análises do planejamento experimental para selecionar as variáveis 

independentes CB2, CB4 e CB5, foi conduzido um estudo anterior em que foram realizados 

cultivos celulares suplementados com cada um dos seis suplementos individualmente, 

conforme mostrado na figura 10. Este estudo teve como objetivo identificar qual suplemento 

apresentaria efeito benéfico para o cultivo celular otimizando o crescimento de células 

viáveis/mL e a secreção de EPOhr. 
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Figura 10: Cinéticas celulares suplementadas individualmente com cada suplemento 
nutricional (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 e CB6), a 10% (v/v). Trabalho intitulado “Estudo de 
diferentes suplementos de meios de cultivo para otimizar cultivos de células CHO para 
produção de eritropoietina humana recombinante” apresentado no II Seminário Anual 
Científico e Tecnológico em Imunobiológicos de Bio-Manguinhos, 2014. Autores: Sousa, 
A.P.B.; Corrêa, E.S.; Santos, T.P.; Almeida, M.V.; Pinto, R.C.V.  

  Todos os cultivos celulares realizados, com cada suplemento nutricional (Cell Boost), 

foram adicionados 10% (v/v) em meio SFM4CHO-Utility, inoculados no dia zero com a 

concentração de 2,0x105 células viáveis/mL como inóculo inicial, e mantidos à 37°C em frascos 

estáticos T25cm2, sem CO2, conforme mostrado na figura 10. A cinética controle (Control) foi 

realizada somente com o meio de cultivo SFM4CHO-Utility, sem adição de qualquer 

suplemento nutricional. Não foi realizado o imunoensaio enzimático ELISA para dosar a 

concentração de EPOhr secretada, devido a não padronização do Kit ELISA mais adequado 

para a dosagem de EPOhr de sobrenadantes celulares na ocasião de realização do estudo 

mostrado na figura 10, porém, foi possível fazer uma análise a partir da concentração de células 

viáveis/mL, das cinéticas celulares suplementadas separadamente com os diferentes 

suplementos nutricionais.  

Ao ser utilizado o suplemento CB2 foi possível obter maior concentração máxima de 

células viáveis/mL no quarto dia de cultivo, maiores concentrações celulares do quinto ao 

oitavo dias de cultivo e maior viabilidade celular do segundo ao oitavo dias de cultivo. Com o 

suplemento CB4 foram obtidas concentrações celulares máximas do quarto ao sexto dias de 

cultivo e maior viabilidade celular do terceiro ao oitavo dias de cultivo, em relação à cinética 

controle. Ao utilizar o suplemento CB5 foi obtido maior período de fase estacionária, do quarto 
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ao nono dias de cultivo. Desta forma, torna-se possível sugerir que os suplementos CB2, CB4 

e CB5, influenciaram positivamente na proliferação e viabilidade celular. 

        

 

4.2. Planejamento Fatorial Completo (23) 

A partir do planejamento fatorial fracionado 26-2 foram selecionados três suplementos 

CB2, CB4 e CB5 que obtiveram melhores resultados relacionados à desempenho dos cultivos, 

resultando assim, em três variáveis independentes que foram utilizadas em um planejamento 

fatorial completo 23. 

A concentração escolhida para os valores normalizados do planejamento fatorial 

completo 23, foi estabelecida levando-se em consideração a formulação F11 do planejamento 

fatorial fracionado realizado anteriormente e que obteve a maior concentração de células 

viáveis/mL e maior concentração de EPOhr em µg/mL, conforme mostrado nas figuras 5 e 9, 

respectivamente. Na formulação F11, os únicos suplementos utilizados foram os CB2, CB4 e 

CB5 nas concentrações de 25 g/L. Desta forma, a composição da formulação F11 do 

planejamento fatorial fracionado foi utilizada na concentração de 25 g/L, e agora, na 

composição dos pontos centrais PC1, PC2 e PC3 do planejamento fatorial completo 23, 

conforme mostrado na tabela 9. 

Foi adicionada uma solução dos três suplementos ao meio de cultivo SFM4CHO-Utility 

a uma proporção de 10% (v/v) no início do cultivo celular, conforme definido no planejamento 

fatorial completo, resultando em onze diferentes formulações, conforme tabela 9. Os valores de 

osmolalidade e pH medidos para cada formulação realizada são apresentados na tabela 9, assim 

como, suas respectivas composições.   
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Tabela 9: Composição das 11 formulações obtidas a partir da combinação dos 3 Cell Boost, 
conforme planejamento fatorial completo 23. A tabela apresenta os valores de pH e 
osmolaridade final após a adição dos suplementos a partir das soluções nas concentrações 
indicadas. As concentrações finais são indicadas entre parênteses. 

Formulações CB2 CB4 CB5 Osmolalidade 
Desvio 
Padrão pH 

Desvio 
Padrão 

F1 12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 328 ±1,0 7,8 ±0,0 

F2 37,5 g/L 
(3,75g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 344 ±1,0 7,8 ±0,0 

F3 12,5 g/L 
(1,25g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 346 ±1,0 7,8 ±0,0 

F4 37,5 g/L 
(3,75g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 361 ±1,0 7,8 ±0,0 

F5 12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 344 ±1,0 7,8 ±0,0 

F6 37,5 g/L 
(3,75g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 354 ±1,0 7,7 ±0,0 

F7 12,5 g/L 
(1,25g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 355 ±1,0 7,8 ±0,0 

F8 37,5 g/L 
(3,75g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 374 ±1,0 7,8 ±0,0 

PC1 (F9) 25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 351 ±1,0 7,8 ±0,0 

PC2 (F10) 25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 350 ±1,0 7,8 ±0,0 

PC3 (F11) 25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 

25 g/L 
(2,5g/L) 349 ±1,0 7,8 ±0,0 

 

 

 Os valores de osmolalidade para as formulações F1 e F8 foram de 328 mOsm/Kg H2O 

e 374 mOsm/Kg H2O, respectivamente, conforme mostrado na tabela 9. A formulação F1 

constituída pela adição dos três suplementos CB2, CB4 e CB5 na menor concentração de 12,5 

g/L da variável real, apresentou a menor osmolalidade, enquanto que a formulação F8, 

constituída dos mesmos três suplementos na maior concentração de 37,5 g/L da variável real, 

obteve maior osmolalidade, conforme mostrado na tabela 9. Desta forma, a osmolalidade tende 

a elevar-se com o aumento da concentração de suplementos adicionados ao meio de cultivo.  

A figura 11 apresenta a correlação da osmolalidade de cada formulação relacionando 

com a concentração equivalente de suplementos adicionados às formulações. A avaliação dos 

dados permite observar uma relação linear da quantidade de suplementos adicionados com o 

valor de osmolalidade final das formulações, indicando que cada suplemento possui o mesmo 

impacto sobre este fator.  
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Figura 11: Osmolalidade versus concentração equivalente dos suplementos adicionados ao 
meio de cultivo base para o planejamento fatorial completo 23. Este gráfico apresenta 
linearidade entre a osmolalidade (mOsm/Kg H2O) das formulações correlacionado às suas 
respectivas concentrações equivalentes, obtidas a partir do somatório da quantidade de cada 
suplemento adicionado na formulação. 
 
 
 Os valores de osmolalidade obtidos nas formulações do planejamento fatorial completo 

23 foram semelhantes aos do planejamento fatorial fracionado 26-2. Com isso, as osmolalidades 

em ambos os planejamentos demonstraram uma correlação linear, indicando que a 

osmolalidade é diretamente proporcional a concentração de suplementos adicionados. 

 Todas as cinéticas celulares realizadas, com suas respectivas composições, referentes ao 

planejamento fatorial completo 23 estão apresentados no anexo 7.3. Os resultados para 

concentração de células viáveis/mL e viabilidade celular referentes aos três pontos centrais, são 

apresentados na figura 12 e 13, respectivamente. 
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Figura 12: Cultivo celular dos pontos centrais (PC1, PC2 e PC3) referentes ao planejamento 
fatorial completo 23. Concentração de células viáveis/mL obtida ao longo dos nove dias de 
cultivo demonstrando o perfil de proliferação celular. 

 

 

 

 

Figura 13: Viabilidade do cultivo celular dos pontos centrais (PC1, PC2 e PC3) referentes ao 
planejamento fatorial completo 23. Viabilidade celular obtida ao longo dos nove dias de cultivo. 

 

 

Os três pontos centrais seguiram um padrão similar de crescimento celular, possuindo 

uma fase lag de um a dois dias, aproximadamente, e atingiram a concentração máxima de 

células viáveis/mL no sétimo dia de cultivo. O início da fase de morte celular foi observado a 

partir do sétimo dia de cultivo, conforme mostrado na figura 12. A viabilidade celular, para os 

três pontos centrais, também demonstrou perfis similares havendo queda mais acentuada a 
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partir do oitavo, baixando de 80%. Houve uma diferença entre a viabilidade, no primeiro dia de 

cultivo do PC2 em relação os pontos centrais PC1 e PC3, provavelmente devido ao período de 

adaptação das células durante a fase lag. Contudo, foi observado que os pontos centrais 

apresentaram reprodutibilidade nos resultados obtidos, conforme mostrado na figura 13. Os 

pontos centrais foram formulados pelos três suplementos CB2, CB4 e CB5, na concentração de 

25 g/L e atingiram uma fase exponencial de cinco dias, sendo que para o PC2, foi alcançada a 

concentração máxima de 6,96x106 células viáveis/mL. 

A concentração de células e viabilidade referentes às formulações F1, F2, F3, F4, F5, F6, 

F7 e F8, são mostradas na figura 14 e 15, respectivamente.  

 

 

 

Figura 14: Cultivo celular das formulações (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8) referentes ao 
planejamento fatorial completo 23. Concentração de células viáveis/mL obtida ao longo dos 
nove dias de cultivo demonstrando o perfil de proliferação celular. 
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Figura 15: Viabilidade do cultivo celular das formulações (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8) 
referentes ao planejamento fatorial completo 23. Viabilidade celular obtida ao longo dos nove 
dias de cultivo. 

 

As formulações F1, F3, F4, F5, F6, F7 e F8 demonstraram fase lag de dois dias, a 

formulação F2 apresentou uma fase exponencial de crescimento celular logo no segundo dia de 

cultivo e a formulação F7 apresentou uma fase estacionária de três dias. Os distintos 

comportamentos das formulações F1 e F2 em relação às concentrações dos cultivos celulares, 

conforme mostrado na figura 14, se devem pela diferença na concentração dos suplementos 

nutricionais, Cell Boost. A formulação F1 apresentou menor concentração de células viáveis, 

sendo composta pelos suplementos CB2, CB4 e CB5 na menor concentração de 12,5 g/L da 

variável real, enquanto que a formulação F2 obteve maior concentração de células viáveis, 

sendo composta pelo suplemento CB2 na maior concentração de 37,5 g/L da variável real, e os 

suplementos CB4 e CB5 na menor concentração de 12,5 g/L da variável real. Assim sendo, o 

aumento na concentração do suplemento CB2 para 37,5 g/L influenciou positivamente no 

desempenho do cultivo. 

Como os Cell Boost não possuem concentrações absolutas conhecidas de seus respectivos 

constituintes, torna-se de difícil a identificação de nutrientes que possam ser responsáveis pelas 

diferenças nas fases iniciais dos cultivos, principalmente devido à adaptação das células à 

composição das formulações na fase lag das cinéticas. Para as formulações F1 e F2, as 

osmolalidades e pH foram de 328, 344, e 7,8, 7,8, respectivamente, conforme mostrado na 

tabela 9, demostrando que estes dois parâmetros não possuem diferenças relevantes que possam 

influenciar nos perfis de crescimento celular destas cinéticas.  

A formulação F1 apresentou uma cinética celular com menor concentração máxima de 

4,10x106 células viáveis/mL no sexto dia de cultivo, porém obteve uma fase estacionária de três 
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dias. A formulação F2 atingiu a concentração máxima de 6,35x106 células viáveis/mL no sétimo 

dia de cultivo, seguida da formulação F4 que obteve a concentração máxima de 6,07x106 células 

viáveis/mL, também no sétimo dia de cultivo.  

O ponto central PC2 atingiu uma concentração máxima de 6,96x106 células viáveis/mL, 

superior a concentração máxima de 6,35x106 células viáveis/mL da formulação F2, ambas 

obtidas no sétimo dia de cultivo. Entretanto, o PC2 obteve uma fase exponencial de cinco dias, 

enquanto que, a formulação F2 apresentou uma fase exponencial de seis dias de cultivo. Apesar 

da maior concentração de células viáveis/mL do PC, este aumento é dá ordem de 1,09 vezes 

maior e 8,77% maior que a concentração máxima de células viáveis/mL da formulação F2. A 

maior concentração máxima de células viáveis/mL apresentada pelos pontos centrais PC1, PC2 

e PC3, pode ser justificada devido as suas composições, em que foi utilizado a variável real de 

25 g/L para os suplementos CB2, CB4 e CB5, do planejamento fatorial fracionado 26-2, ou seja, 

a formulação F11, que obteve maior concentração de células com 6,70x106 viáveis/mL, maior 

concentração de EPOhr com 95,37 µg/mL e viabilidade de 90% ainda no sétimo dia de cultivo 

entre as dezesseis formulações do planejamento fatorial fracionado 26-2 inicial. 

As viabilidades das oito formulações apresentadas na figura 15, possuíram um perfil 

similar, havendo queda a partir do sétimo dia de cultivo, exceção para a formulação F1 que 

apresentou queda na viabilidade a partir do sexto dia de cinética. 

Os valores diários de células viáveis/mL obtidos ao longo dos cultivos celulares foram 

correlacionados para a determinação de ICV, conforme apresentado na tabela 10 e pela figura 

16.     

 

Tabela 10: Integral de células viáveis para o planejamento fatorial completo 23. A tabela 
apresenta o valor calculado de ICV (células.dia/mL) para cada uma das formulações. 

Cálculo de Integral de Células Viáveis 
(células.dia/mL) 

Ponto Central 1 2,67E+07 

Ponto Central 2 2,73E+07 

Ponto Central 3 2,44E+07 

Formulação 1*  2,32E+07 

Formulação 2*  3,22E+07 

Formulação 3*  2,94E+07 

Formulação 4*  2,96E+07 

Formulação 5*  2,82E+07 

Formulação 6*  2,63E+07 

Formulação 7*  2,68E+07 

Formulação 8*  2,73E+07 

*Desvio Padrão 1,53E+06 
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Figura 16: Concentração de ICV referente ao planejamento fatorial completo 23. 
Representação gráfica da concentração de ICV (células.dia/mL) obtida para cada formulação. 
 

O desvio padrão de 1,53x10+6 células.dia/mL foi calculado com base no erro associado 

aos três pontos centrais. A formulação F1 obteve o menor valor para ICV, conforme esperado, 

por possuir a menor concentração máxima de células viáveis/mL, enquanto que a formulação 

F2, com maior concentração máxima de células viáveis/mL, apresentou maior valor para ICV 

de 3,22x10+7 células.dia/mL. O ponto central PC2 com concentração máxima de células 

viáveis/mL superior a formulação F2 obteve um valor de ICV inferior a formulação F2, 

indicando a melhoria e otimização da formulação F2 frente ao ponto central PC2, conforme 

mostrado na tabela 10.      

As cinéticas para cada formulação foram realizadas mantendo-se constantes os 

parâmetros dos cultivos e, no último dia das cinéticas, foi dosada a concentração de proteína 

EPOhr secretada, conforme mostrado na tabela 11.     

Tabela 11: Concentração de EPOhr referente ao planejamento fatorial completo 23. A tabela 
apresenta a concentração de EPOhr obtida para cada formulação. 

Formulações [EPO] (µg/ml) 
F1*  98,86 

F2*  119,65 

F3*  105,32 

F4*  117,49 

F5*  95,07 

F6*  117,20 

F7*  102,48 

F8*  95,00 

PC1 (F9) 92,74 

PC2 (F10) 89,83 

PC3 (F11) 82,96 

*Desvio Padrão 5,02 
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A formulação F2 apresentou a maior concentração de EPOhr seguida pelas formulações 

F4 e F6 com 119,65 µg/mL, 117,49 µg/mL e 117,20 µg/mL, respectivamente. O desvio padrão 

calculado a partir dos pontos centrais foi de 5,02 µg/mL desta forma, as maiores concentrações 

de EPOhr encontradas nas formulações F2, F4 e F6 mostram-se equivalentes, conforme 

mostrado na tabela 11. 

Os dados mostrados na tabela 11 demostram que as formulações F2, F4 e F6 obtiveram 

maiores concentrações de EPOhr em relação as demais formulações e pontos centrais, conforme 

mostrado na figura 17.   

 

 

Figura 17: Concentração de EPOhr referente ao planejamento fatorial completo 23. 
Representação gráfica da concentração de EPOhr obtida para cada formulação. 
 

Em análise individual das variáveis dependentes, as formulações F2 e F4 obtiveram as 

maiores concentrações máximas de células viáveis/mL e concentração de EPOhr. Nas 

formulações F2, F4 e F6, foram utilizadas concentrações similares de, 37,5 g/L do suplemento 

CB2, enquanto que para a formulação F4 os suplementos CB4 e CB5 foram utilizados nas 

concentrações de 37,5 g/L e 12,5 g/L, respectivamente e para a formulação F6, os suplementos 

CB4 e CB5 foram utilizados nas concentrações de 12,5 g/L e 37,5 g/L, respectivamente; 

indicando que o suplemento CB2 pode possuir maior efeito na resposta das variáveis 

dependentes.  

A produtividade global (P) de EPOhr para o planejamento fatorial completo 23, é 

mostrada na figura 18. Para a obtenção da produtividade específica de EPOhr, seria necessário 

a concentração de EPOhr diária ao longo dos dias de cultivo, porém, devido a restrições 
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logísticas esta não foi calculada. Com isso, a concentração de EPOhr secretada foi dosada no 

último dia das cinéticas, para obtenção da produtividade global de EPOhr.  

 

 

Figura 18: Produtividade (µg/célula.dia) referente ao planejamento fatorial completo 23. 
Produtividade global de EPOhr para cada formulação, a partir do cálculo entre a concentração 
total de EPOhr e o ICV, no último dia de cultivo. 
 

A produtividade global (P) foi calculada para os planejamentos fatorial completo 23 e 

DCCR, para avaliar se os maiores valores de P foi em decorrência da maior concentração de 

células viáveis/mL ou por uma possível alteração benéfica no metabolismo celular durante os 

cultivos. No caso do planejamento fatorial fracionado, P não seria de principal relevância, pois 

o planejamento foi realizado como ferramenta estatística para triagem das variáveis 

independentes.  

A formulação F6 apresentou maior produtividade de 2,23x10-5 µg/célula.dia, porém, 

menor valor de ICV em relação a formulação F2, e obtendo similar concentração de EPOhr que 

a formulação F2, conforme mostrado na figura 18. As formulações F2 e F6 produziram 119,65 

µg/mL e 117,20 µg/mL de EPOhr, respectivamente, com desvio padrão de 5,02 µg/mL, 

contudo, torna-se possível verificar que as formulações F2 e F6 produziram equivalentes 

concentrações de EPOhr. 

Para as variáveis dependentes ICV e EPOhr, utilizadas para análise no programa 

Statistica, os resultados obtidos estão apresentados, conforme tabelas 12 e 13, respectivamente.  
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Tabela 12: Resultados obtidos pelo Programa Statistica segundo planejamento fatorial 
completo em análise para variável dependente EPOhr. As variáveis independentes são 
suplementos (Cell Boosts – CB) utilizados. 

Statistica - Variável dependente: EPOhr 
Intervalo de confiança: 95% 

R2 = 0,4630 

Variáveis independentes Efeito p-valor 
CB2 11,903 0,30 

CB4 -2,623 0,81 

CB5 -7,893 0,47 

CB2 com CB4 -9,558 0,39 

CB2 com CB5 -4,578 0,67 

CB4 com CB5 -4,773 0,66 

 

 

Tabela 13: Resultados obtidos pelo Programa Statistica segundo planejamento fatorial 
completo em análise para variável dependente ICV. As variáveis independentes são 
suplementos (Cell Boosts – CB) utilizados. 

Statistica - Variável dependente: ICV 
Intervalo de confiança: 95% 

R2 = 0,5594 

Variáveis independentes Efeito p-valor 
CB2 1950000 0,35 

CB4 800000 0,69 

CB5 -1450000 0,47 

CB2 com CB4 -1600000 0,43 

CB2 com CB5 -2650000 0,22 

CB4 com CB5 -1000000 0,62 

 

  

Através do programa Statistica foi realizado no planejamento fatorial completo, 

separadamente, o efeito das variáveis independentes sobre cada uma das variáveis resposta. O 

programa Statistica analisa a correlação referente ao efeito das variáveis independentes sobre 

uma variável dependente, utilizando o valor de “p” em 0,05 como critério de confiabilidade 

estatística (Paes, 1998). A correlação feita para EPOhr apresentou para o CB2, um menor valor 

de p=0,30; as combinações secundárias para a análise de EPOhr, para os suplementos CB2 com 

CB4, foi obtido também um menor valor de p=0,39, conforme mostrado na tabela 12. Para ICV 

o suplemento CB2, apresentou o menor valor de p=0,35, e no que se refere às combinações 

secundárias para a análise de ICV, CB2 com CB5 obtiveram o menor valor de p=0,22, conforme 

mostrado na tabela 13 indicando desta forma, um intervalo de confiança (IC) da ordem de 61 a 

78%. Desta forma, os resultados estatísticos relacionados tornam-se expressivos. Porém, com 

o nível de significância (α) pré-estabelecido de 0,05 e IC de 95%, um valor superior de “p” 
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torna-se não significativo, ainda que os valores de “p” não sejam significativos a um intervalo 

de confiança ao nível de 5%, os valores são indicativos de relevância. Contudo, torna-se 

significativo notar que CB2 expressou, para as análises estatísticas, significância com cada uma 

das variáveis dependentes avaliadas. 

Para a análise da variável dependente EPOhr, por indicação do programa Statística, o 

suplemento CB5 demonstrou efeito negativo, enquanto que para o CB2 foi demonstrado efeito 

positivo, conforme mostrado na tabela 12. Para a variável dependente ICV, ao ser analisada 

pelo programa Statística, o suplemento CB5 possuiu efeito negativo, enquanto que CB2 

apresentou efeito positivo, conforme mostrado na tabela 13. Por conseguinte, CB5 demonstrou 

melhor atuação ao ser utilizado em reduzida concentração, enquanto que CB2 ao ser utilizado 

em concentração elevada.   

Os valores preditos versus os observados para as análises de EPOhr e ICV, pelo programa 

Statistica, são apresentados nas figuras 19 e 20, respectivamente.  

 

 

 

Figura 19: Gráfico de valores preditos versus valores observados obtido pelo Programa 
Statistica segundo planejamento fatorial completo para variável dependente EPOhr. 
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Figura 20: Gráfico de valores preditos versus valores observados obtido pelo Programa 
Statistica segundo planejamento fatorial completo para variável dependente ICV. 

 

  

Nos sistemas de valores preditos versus observados podem não haver aleatoriedade, 

indicando, desta forma, a possibilidade de existir um modelo quadrático, conforme mostrados 

nas figuras 19 e 20, respectivamente; tornando, desta maneira, necessária, a realização da 

técnica estatística de DCCR. 

Para verificar a existência ou não de aleatoriedade no sistema, torna-se válido efetuar a 

realização dos pontos axiais; caso, haja um modelo matemático consistente, este deve ser 

quadrático, sendo que, para as análises estatísticas realizadas até o momento, não foi possível a 

obtenção de um modelo matemático linear com os valores de R2 inferiores a 60%, não 

identificando, desta forma, a existência de um modelo matemático representativo do sistema 

estudado. Contudo, ao analisar o desempenho dos suplementos Cell Boost, mostrou haver 

importância os efeitos das variáveis independentes em relação as variáveis resposta. 

  

 

4.3. Delineamento composto central rotacional para 3 variáveis  

Os suplementos CB2, CB4 e CB5 foram analisados pela realização da técnica de DCCR 

(Delineamento Composto Central Rotacional), que é uma ferramenta estatística de relevância 

para averiguar se um dado sistema exige uma modelagem quadrática ou se não existe modelo 
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para a correlação de dados obtidos. Neste caso do DCCR, foram realizadas seis formulações 

chamadas de pontos axiais. Estes pontos axiais tratam-se de formulações compostas com 

concentração inferior e superior ao realizado pelos pontos fatoriais. Para três variáveis, o ponto 

axial superior possui o valor normalizado de +1,68 enquanto que o ponto axial inferior possui 

o valor normalizado de ˗1,68. As formulações relacionadas aos pontos fatoriais (+1 e -1) e 

centrais utilizadas nesta técnica de DCCR foram as mesmas do planejamento fatorial completo 

23, pois foram realizadas nas mesmas concentrações e com as mesmas variáveis independentes. 

Somente os pontos axiais (+1,68 e -1,68) foram testados e seus resultados agregados ao DCCR. 

Foi adicionada uma solução dos três suplementos ao meio de cultivo SFM4CHO-Utility 

a uma proporção de 10% (v/v) no início do cultivo celular, conforme predito pelo delineamento 

composto central rotacional, resultando em dezessete diferentes formulações, conforme tabela 

14. Os valores de osmolalidade e pH medidos para cada formulação realizada são apresentados 

na tabela 14, assim como, suas respectivas composições.   

 

Tabela 14: Composição das 17 formulações obtidas a partir da combinação dos 3 Cell Boost, 
conforme delineamento composto central rotacional. A tabela apresenta os valores de pH e 
osmolaridade final após a adição dos suplementos a partir das soluções nas concentrações 
indicadas. As concentrações finais são indicadas entre parênteses. 

Formulações CB2 CB4 CB5 Osmolalidade 
Desvio 
Padrão pH 

Desvio 
Padrão 

F1 
12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

328 ±1,0 7,8 ±0,0 

F2 
37,5 g/L 
(3,75g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

344 ±1,0 7,8 ±0,0 

F3 
12,5 g/L 
(1,25g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

346 ±1,0 7,8 ±0,0 

F4 
37,5 g/L 
(3,75g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

361 ±1,0 7,8 ±0,0 

F5 
12,5 g/L 
(1,25g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

344 ±1,0 7,8 ±0,0 

F6 
37,5 g/L 
(3,75g/L) 

12,5 g/L 
(1,25g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

354 ±1,0 7,7 ±0,0 

F7 
12,5 g/L 
(1,25g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

355 ±1,0 7,8 ±0,0 

F8 
37,5 g/L 
(3,75g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

37,5 g/L 
(3,75g/L) 

374 ±1,0 7,8 ±0,0 

A1 (F9) 
4 g/L 

(0,4g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
350 ±1,0 7,7 ±0,0 

A2 (F10) 
46 g/L 

(4,6g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
375 ±1,0 7,6 ±0,0 

A3 (F11) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
4 g/L 

(0,4g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
346 ±1,0 7,6 ±0,0 

A4 (F12) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
46 g/L 

(4,6g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
379 ±1,0 7,7 ±0,0 

A5 (F13) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
4 g/L 

(0,4g/L) 
348 ±1,0 7,7 ±0,0 

A6 (F14) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
46 g/L 

(4,6g/L) 
375 ±1,0 7,7 ±0,0 

PC1 (F15) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
351 ±1,0 7,8 ±0,0 

PC2 (F16) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
350 ±1,0 7,8 ±0,0 

PC3 (F17) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
25 g/L 

(2,5g/L) 
349 ±1,0 7,8 ±0,0 
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 Os valores de pH apresentados na tabela 14 mostram que as formulações variaram na 

faixa de 7,6 a 7,8, dentro do intervalo de pH estabelecido para a linhagem celular estudada. Os 

valores de osmolalidade obtidos conforme a tabela 14 estão abaixo de 450 mOsm/Kg H2O, 

limite prejudicial especificado para células CHO (Takagi et al. 2000). 

Os valores de osmolalidade em mOsm/Kg H2O obtidos para as formulações, os pontos 

axiais e pontos centrais variaram de 328 mOsm/Kg H2O na formulação F1, a 379 mOsm/Kg 

H2O no ponto axial A4. A formulação F1 foi constituída pela adição dos três suplementos CB2, 

CB4 e CB5 na menor concentração de 12,5 g/L e, apresentando o menor valor de osmolalidade, 

a formulação F8 constituída pelos mesmos três suplementos na maior concentração de 37,5 g/L 

e, os pontos axiais A2, A4 e A6, constituídos pela adição também dos mesmos três suplementos 

em altas concentrações de 25 g/L e 46 g/L, conforme mostrado na tabela 14, obtiveram os 

maiores valores de osmolalidade. Desta forma, foi possível verificar que a osmolalidade 

aumentou à medida que se eleva a adição de suplementos ao meio de cultivo.  

A figura 21 apresenta a correlação da osmolalidade de cada formulação 

correlacionando-a com a concentração equivalente de suplementos adicionados às formulações. 

A avaliação dos dados permite observar uma relação linear da quantidade de suplementos 

adicionados com o valor de osmolalidade final das formulações, indicando que cada suplemento 

possui impacto semelhante sobre este fator. 

 

 

Figura 21: Osmolalidade (mOsm/Kg H2O) versus concentração equivalente dos suplementos 
adicionados ao meio de cultivo base para o delineamento composto central rotacional. Este 
gráfico apresenta linearidade entre a osmolalidade das formulações correlacionado às suas 
respectivas concentrações equivalentes, obtidas a partir do somatório da quantidade de cada 
suplemento adicionado na formulação. 
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 O perfil de crescimento celular, para as cinéticas individuais dos pontos axiais estão 

apresentados em anexos, no item 7.4 do presente estudo, com suas respectivas composições. 

Os resultados para concentração de células viáveis/mL e viabilidade celular referentes aos 

pontos axiais, são apresentados nas figuras 22 e 23, respectivamente. 

 

Figura 22: Cultivo celular dos pontos axiais (A1, A2, A3, A4, A5 e A6) referentes ao 
delineamento composto central rotacional. Concentração de células viáveis/mL obtida ao longo 
dos nove dias de cultivo demonstrando o perfil de proliferação celular. 

 

 

 

Figura 23: Viabilidade do cultivo celular dos pontos axiais (A1, A2, A3, A4, A5 e A6) 
referentes ao delineamento composto central rotacional. Viabilidade celular obtida ao longo dos 
nove dias de cultivo. 
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Os cultivos celulares correspondentes aos pontos axiais seguem um padrão similar de 

crescimento celular, possuindo uma fase lag de um dia, com uma fase de morte celular a partir 

do sexto dia de cultivo, com exceções para a formulação A2 e A6 com declínio a partir do 

sétimo dia e quinto dia de cultivo, respectivamente. O ponto axial A5 atingiu a concentração 

máxima de 6,42x106 de células viáveis/mL no 6° dia de cultivo, maior concentração máxima 

de células viáveis/mL em relação aos demais pontos axiais. O ponto central PC2 atingiu a 

concentração máxima de 6,96x106células viáveis/mL no sétimo dia de cultivo. Pode ser 

verificado que, a formulação F2 apresentou a concentração máxima de 6,35x106células 

viáveis/mL inferior ao ponto central PC2 e ao ponto axial A5, entretanto, conforme mostrado 

na tabela 15, a formulação F2 apresentou o maior valor para ICV. As viabilidades celulares 

apresentadas na figura 23, mantiveram perfis similares entre os seis pontos axiais, havendo 

declínio a partir do quinto dia de cultivo para todos cultivos referentes aos cultivos dos pontos 

axiais. 

Os valores diários de células viáveis/mL obtidos ao longo dos cultivos celulares foram 

correlacionados com a determinação do valor para ICV, conforme apresentado na tabela 15 e 

pela figura 24.     

 

Tabela 15: Integral de células viáveis para o delineamento composto central rotacional. A 
tabela apresenta o valor calculado de ICV (células.dia/mL) para cada uma das formulações. 

Cálculo de Integral de Células Viáveis 
(células.dia/mL) 

Ponto Central 1 2,67E+07 

Ponto Central 2 2,73E+07 

Ponto Central 3 2,44E+07 

Formulação 1*  2,32E+07 

Formulação 2*  3,22E+07 

Formulação 3*  2,94E+07 

Formulação 4*  2,96E+07 

Formulação 5*  2,82E+07 

Formulação 6*  2,63E+07 

Formulação 7*  2,68E+07 

Formulação 8*  2,73E+07 

Formulação 9* (Axial 1) 2,44E+07 

Formulação 10*  (Axial 2) 2,75E+07 

Formulação 11*  (Axial 3) 2,56E+07 

Formulação 12*  (Axial 4) 2,68E+07 

Formulação 13*  (Axial 5) 3,07E+07 

Formulação 14*  (Axial 6) 2,22E+07 

*Desvio Padrão 1,53E+06 
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Figura 24: Concentração de ICV referente ao delineamento composto central rotacional. 
Representação gráfica da concentração de ICV (células.dia/mL) obtida para cada formulação. 

 

 

O desvio padrão de 1,53x10+6 células.dia/mL foi calculado através das triplicatas do 

ponto central do planejamento completo 23. O ponto axial A6 obteve o menor valor para ICV 

com 2,22x107 células.dia/mL, enquanto que a formulação F2 obteve o maior valor para ICV 

com 3,22x107 células.dia/mL, seguido pelo ponto axial A5 com 3,07x107 células.dia/mL, 

conforme pode ser observado na tabela 15. A formulação F2 e o ponto axial A5 possuem baixa 

concentração do suplemento CB5, com 12,5 g/L e 4 g/L, respectivamente. Respaldando desta 

forma que o suplemento CB5 quando utilizado em menores concentrações, promove maiores 

valores para ICV. 

Os cultivos de células CHO para cada formulação foram realizados mantendo-se os 

parâmetros de processo constantes e no último dia das cinéticas foi dosada a concentração de 

EPOhr secretada, conforme os dados apresentados na tabela 16.     

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00E+00 1,00E+07 2,00E+07 3,00E+07 4,00E+07

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

A1 (F9)
A2 (F10)
A3 (F11)
A4 (F12)
A5 (F13)
A6 (F14)

PC1 (F15)
PC2 (F16)
PC3 (F17)

ICV

F
o

rm
ul

aç
õ

es

Integral de Células Viáveis (ICV)



 

 

61 

Tabela 16: Concentração de EPOhr referente ao delineamento composto central rotacional. A 
tabela apresenta a concentração de EPOhr obtida para cada formulação. 

Formulações [EPO] (µg/ml) 
F1*  98,86 

F2* 119,65 

F3*  105,32 

F4*  117,49 

F5*  95,07 

F6*  117,20 

F7*  102,48 

F8*  95,00 

F9*  (A1) 101,88 

F10*  (A2) 105,14 

F11*  (A3) 104,92 

F12*  (A4) 100,65 

F13*  (A5) 92,62 

F14*  (A6) 95,57 

PC1 (F15) 92,74 

PC2 (F16) 89,83 

PC3 (F17) 82,96 

*Desvio Padrão 5,02 
 

Os pontos axiais não apresentaram concentrações de EPOhr superiores às obtidas pelas 

formulações F2, F4 e F6 conforme mostrados na tabela 16 e pela figura 25.   

 

 

Figura 25: Concentração de EPOhr referente ao delineamento composto central rotacional. 
Representação gráfica da concentração de EPOhr obtida para cada formulação. 
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De conhecimento da concentração de EPOhr secretada no último dia das cinéticas 

celulares e do valor de ICV, foi possível obter a produtividade global, conforme apresentado na 

figura 26.  

 
 

 

Figura 26: Produtividade (µg/célula.dia) referente ao delineamento composto central 
rotacional. Produtividade global de EPOhr para cada formulação, a partir do cálculo entre a 
concentração total de EPOhr e o ICV, no último dia de cultivo. 
 
 

A formulação F1 e o ponto axial A6 possuíram produtividades altas com 2,13x10-5 

µg/célula.dia e 2,15 x10-5 µg/célula.dia, respectivamente, porém, esses valores estão abaixo da 

produtividade da formulação F6 com 2,23x10-5 µg/célula.dia. Portanto, tanto a formulação F1 

quanto o ponto axial A6, não conseguiram atingir a concentração de EPOhr obtida pelas 

formulações F2 e F6, mesmo levando em consideração a correção inerente ao valor do desvio 

padrão.  

Os resultados para as variáveis dependentes ICV e EPOhr, referentes dos dados do 

DCCR, utilizados para análise no programa Statistica, são apresentadas nas tabelas 17 e 18.  
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Tabela 17: Resultados obtidos pelo Programa Statistica segundo delineamento composto 
central rotacional em análise para variável dependente EPOhr. As variáveis independentes são 
suplementos (Cell Boosts – CB) utilizados. 

Statistica - Variável dependente: EPOhr 
Intervalo de confiança: 95% 

R2 = 0,7782 

Variáveis independentes Efeito p-valor 
CB2 (L) 7,78125 0,09 

CB2 (Q) 13,09366 0,02 

CB4 (L) -2,58906 0,53 

CB4 (Q) 12,57991 0,02 

CB5 (L) -3,90097 0,35 

CB5 (Q) 6,42203 0,18 

CB2 (L) com CB4 (L) -9,5575 0,10 

CB2 (L) com CB5 (L) -4,5775 0,40 

CB4 (L) com CB5 (L) -4,7725 0,38 

 

 

Tabela 18: Resultados obtidos pelo Programa Statistica segundo delineamento composto 
central rotacional em análise para variável dependente ICV. As variáveis independentes são 
suplementos (Cell Boosts – CB) utilizados. 

Statistica - Variável dependente: ICV 
Intervalo de confiança: 95% 

R2 = 0,6318 

Variáveis independentes Efeito p-valor 
CB2 (L) 1906660 0,18 

CB2 (Q) 615672 0,68 

CB4 (L) 764540 0,57 

CB4 (Q) 792826 0,60 

CB5 (L) -2943246 0,06 

CB5 (Q) 969981 0,52 

CB2 (L) com CB4 (L) -1600000 0,38 

CB2 (L) com CB5 (L) -2650000 0,16 

CB4 (L) com CB5 (L) -1000000 0,57 

 

A avaliação das variáveis independentes analisadas para a correlação entre os 

suplementos CB2 e CB4 com a variável dependente EPOhr indicou, após análise pelo programa 

Statistica, que os suplementos com efeitos quadráticos (Q) obtiveram valores de “p” abaixo de 

0,05 (Paes, 1998), sendo os valores de “p” para os suplementos CB2 e CB4 iguais a 0,02, 

conforme apresentado na tabela 17. Nesta correlação para EPOhr, o efeito quadrático para CB2 

e CB4 apresentou valor para “p” dentro do nível de significância (α) pré-estabelecido neste 

estudo de 0,05 (IC=95%), tornando as variáveis independentes significantes estatisticamente, 

tendo p ≤ α, indicando, desta forma, um IC de 98%. 
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Para CB2, o efeito linear (L) considerando os resultados estatísticos, apresentou um 

valor de p=0,09. Ainda que este valor de “p” mostre-se superior a α, indicando não existir 

significância estatística, trata-se de um valor de “p” relevante devido à proximidade com α. 

O programa Statistica indicou, na análise para EPOhr, que CB2 demonstrou efeito 

positivo, isto é, um aumento na concentração deste suplemento deve obter um melhor 

desempenho, enquanto que CB5 obteve efeito negativo, devendo haver redução na 

concentração para obtenção de melhor desempenho.     

A correlação dos dados com a variável dependente ICV, utilizando o Statistica, 

identificou que as variáveis independentes alcançaram valores de “p” acima de 0,05, conforme 

apresentado na tabela 18. Nesta correlação, CB2 e CB5 apresentaram menores valores para 

p=0,18 e p=0,06, respectivamente, sendo ambos valores obtidos referentes aos efeitos lineares 

(L). Quanto às combinações secundárias dos efeitos lineares entre CB2 e CB5, a análise para 

ICV obteve o menor valor para p=0,16. Desta forma, CB2 retratou efeito linear tanto para a 

correlação com EPOhr, quanto para a correlação com ICV, indicando desta forma, um IC na 

faixa de 82 a 94%. 

Os resultados estatísticos obtidos, mostram-se expressivos, porém, devido ao nível de 

significância (α) pré-estabelecido de 0,05 (IC=95%), o valor de “p” superior torna-se não 

significativo. Entretanto, ainda que os valores de “p” não sejam significativos ao nível de 5%, 

os valores são indicativos de relevância, tornando-se válido verificar que o efeito linear para 

CB5 demonstrou significância muito próxima a desejada.  

Na análise para ICV pelo Statistica, apenas (L) para CB5 obteve efeito negativo 

conforme mostrado na tabela 18, isto é, esta variável independente CB5 deve ter sua 

concentração reduzida para a obtenção de melhor desempenho. Para a variável independente 

CB2, sua maior concentração leva a um melhor desempenho. Ou seja, CB2 resultou em efeito 

positivo e CB5 resultou em efeito negativo para ambas as variáveis dependentes EPOhr e ICV, 

tanto para o planejamento fatorial completo 23, quanto para o DCCR. 

A análise do programa Statistica forneceu o gráfico de valores preditos versus valores 

observados para a análise com EPOhr e análise com ICV, conforme apresentados nas figuras 

27 e 28, respectivamente. 
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Figura 27: Gráfico de valores preditos versus valores observados obtido pelo Programa 
Statistica segundo DCCR para variável dependente EPOhr. 
 
 
 
 
 

 

Figura 28: Gráfico de valores preditos versus valores observados obtido pelo Programa 
Statistica segundo DCCR para variável dependente ICV. 
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As correlações para EPOhr e ICV apresentaram valores de R2=78% e R2=63%, 

respectivamente, conforme mostradas nas figuras 27 e 28, indicando que com a inclusão dos 

pontos axiais os sistemas tornaram-se mais satisfatórios, comparando-se com os valores de R2 

obtidos no planejamento fatorial completo que foram de 46% e 56%, respectivamente, 

conforme apresentados nas figuras 19 e 20. Entretanto, tratam-se de valores insuficientes para 

comprovar a eficácia das correlações, não sendo possível obter um modelo matemático ideal 

para as correlações estabelecidas com EPOhr e ICV (equações 4 e 5). 

 

 

8)9ℎ; = 88,141824288194 + 3,890625 ∗ CB2 + 6,5468281860571 ∗ �H2"

− 1,2945297842401 ∗ CB4 + 6,2899546032907 ∗ �H4" − 4,77875 ∗ CB2

∗ CB4 − 2,28875 ∗ 12,5 ∗ CB2 − 2,38625 ∗ 12,5 ∗ CB4 + 477,339963 

 
Equação 4: Equação que correlaciona as variáveis independentes (CB2, CB4 e CB5) com a 
variável dependente concentração de EPOhr (µg/mL) de acordo com o DCCR realizado, 
fixando CB5 com 12,5g/L. O ajuste dos valores observados e os preditos apresentou R2 de 78%.  

 

 

 

���	 = 26021944,798119 + 953330,20637899 ∗ CB2 + 307836,14983573 ∗ �H2"

+ 382270,16885553 ∗ CB4 + 396413,2473414 ∗ �H4" − 800000 ∗ CB2

∗ CB4 − 1325000 ∗ 12,5 ∗ CB2 − 500000 ∗ 12,5 ∗ CB4 + 57384455,3 

 
Equação 5: Equação que correlaciona as variáveis independentes (CB2, CB4 e CB5) com a 
variável dependente ICV (células.dia/mL) de acordo com o DCCR realizado, fixando CB5 com 
12,5g/L. O ajuste dos valores observados e os preditos apresentou R2 de 63%. 

  

 

 

Os gráficos de superfície produzidos pelo programa Statistica, obtidos a partir das 

equações 4 e 5, para as variáveis dependentes EPOhr e ICV, estão mostradas nas figuras 29 e 

30, respectivamente.  
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Figura 29: Gráfico de superfície obtido pelo Programa Statistica segundo DCCR para variável 
dependente EPOhr. 

 

 

 

 

Figura 30: Gráfico de superfície obtido pelo Programa Statistica segundo DCCR para variável 
dependente ICV. 
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Entretanto, com a verificação dos efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis 

resposta, foi possível demonstrar que os estudos realizados selecionaram os suplementos 

nutricionais relevantes e uma concentração ideal aproximada dos mesmos, favorecendo o 

desempenho dos cultivos celulares. 

A suplementação com os Cell Boost aumentou o desempenho do cultivo de células CHO 

com consequente aumento na produção de EPOhr. A formulação F1 do planejamento fatorial 

fracionado é constituída pelo cultivo basal, ou seja, sem adição de suplementos no meio de 

cultivo, obtendo um valor de integral de células viáveis de 1,61x107 células.dia/mL e 

concentração de EPOhr em 38,85 µg/mL. A maior concentração de EPOhr obtida em relação a 

todos os planejamentos estatísticos realizados foi na formulação F2 do DCCR, que é o mesmo 

do planejamento fatorial completo com uma concentração de EPOhr de 119,65 µg/mL, 

correspondendo um aumento de 208% na concentração de EPOhr produzida em relação a 

formulação F1 do planejamento fatorial fracionado, isenta de suplementos. Os maiores valores 

obtidos para ICV foram nas formulações F11 do planejamento fatorial fracionado com 3,27x107 

células.dia/mL e F2 do DCCR com 3,22x107 células.dia/mL, correspondendo um aumento em 

relação a formulação F1 do planejamento fatorial fracionado de 103% e 100%, respectivamente. 

Portanto, os maiores valores para ICV e concentração de EPOhr foram obtidos para as 

formulações constituídas com os suplementos CB2, CB4 e CB5. 
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5. CONCLUSÕES 

 Dentro das condições em que foram realizados os experimentos e estudos 

mostrados, no presente trabalho, pode ser concluído que:  

1) A técnica de planejamento experimental atendeu satisfatoriamente ao processo de 

seleção dos seis suplementos estudados CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 e CB6, fornecendo 

ferramentas que favoreceram a compreensão dos dados experimentais. As técnicas 

estatísticas utilizadas permitiram quantificar os efeitos das variáveis de processo, 

obtendo assim, informações sobre a robustez ou não das variáveis respostas.  

2) A escolha da melhor estratégia de planejamento experimental pode depender, 

principalmente, do número de variáveis independentes a serem estudadas. Por se tratar 

de seis suplementos, a técnica de planejamento fatorial fracionado foi o tratamento 

estatístico inicialmente realizado, minimizando os custos operacionais e o tempo efetivo 

de realização do presente projeto, de modo a finalizá-lo inclusive em tempo hábil. 

3) O planejamento fatorial fracionado teve a finalidade principal de realizar uma triagem 

das seis variáveis iniciais independentes, selecionando assim, as variáveis CB2, CB4 e 

CB5 que, apesar de não possuírem efeito significativo em um intervalo de confiança de 

95%, foram relevantes sobre as variáveis dependentes ICV e EPOhr conforme os 

valores de “p” observados.  

4) A partir das três variáveis independentes selecionadas CB2, CB4 e CB5, realizou-se um 

planejamento fatorial completo 23 para alinhar a melhor composição a ser utilizada 

destes suplementos. Neste planejamento fatorial completo 23 não foi possível obter um 

modelo matemático ideal. A partir dos dados obtidos pelo programa Statistica houve a 

suposição de se tratar de um modelo quadrático, pois os gráficos indicaram uma não 

aleatoriedade.  

5) A técnica de DCCR demonstrou não existir um modelo matemático consistente para o 

sistema, uma vez que, o R2 obtido foi abaixo de 80%. Contudo, a análise dos efeitos 

possibilitou uma combinação dos suplementos CB2, CB4 e CB5 com composições 

próximas às ideais que resultaram em significativo aumento na concentração de células 

viáveis/mL e na concentração de EPOhr.  

6) As concentrações de 37,5 g/L para CB2 e 12,5 g/L para CB5 se aproximaram das 

concentrações ideais que favoreceram o aumento da proliferação celular e a secreção de 

EPOhr. A maior concentração foi de 3,27x107 células viáveis/mL para F11 no 
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planejamento fatorial fracionado seguida da formulação F2 do DCCR com 3,22x107 

células viáveis/mL, e a maior concentração de EPOhr foi de 119,65 µg/mL para a 

formulação F2 do DCCR. 

7) As técnicas estatísticas utilizadas permitiram quantificar os efeitos das variáveis de 

processo resultando em significativo aumento de 103% para ICV e de 208% na 

concentração de EPOhr, selecionando, desta forma, os suplementos CB2, CB4 e CB5.       

8) A adição de 10% (v/v) da solução de suplementos ao meio de cultivo SFM4CHO-Utility 

não acarretou em alteração do pH das formulações, não impactando negativamente nas 

cinéticas realizadas.    

9) A osmolalidade em mOsm/Kg H2O do meio de cultivo SFM4CHO-Utility foi 

aumentada com a adição de 10% (v/v) da solução de suplementos em todas as 

formulações, porém as formulações com as menores concentrações de suplementos 

adicionados não influenciaram negativamente as cinéticas celulares.   

  

   Com base nos resultados e conclusões obtidos no presente trabalho, sugere-se como 

perspectivas futuras: 

�   Realizar ensaios de caracterização proteica, com a finalidade de determinar o perfil 

bioquímico e a funcionalidade da EPOhr secretada nas condições de cultivo utilizadas. 

� Avaliar o crescimento celular e a produção de EPOhr utilizando a combinação dos 

suplementos CB2, CB4 e CB5 com composições próximas às estudadas em frascos tipo 

Spinner e biorreatores. 
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7. ANEXOS 
7.1 Suplementos nutricionais 
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7.2 Cinéticas individuais referentes ao Planejamento Fatorial Fracionado 26-2 
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7.3 Cinéticas individuais referentes ao Planejamento Fatorial Completo 23 
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7.4 Cinéticas individuais referentes ao Delineamento Composto Central Rotacional 

(Pontos axiais) 
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7.5  Relatório de especificações para o meio de cultivo SFM4CHO-Utility 
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