
 
 

 
 

FACULDADE DE MECIDINA DE RIBEIRÃO PRETO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAQUEL MARIA DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização preliminar do isolamento de oligômeros do peptídeo β-amiloide 

utilizando o anticorpo de cadeia única NUsc1 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO – SP 

2018  



 
 

 
 

RAQUEL MARIA DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização preliminar do isolamento de oligômeros do peptídeo β-amiloide utilizando o 

anticorpo de cadeia única NUsc1 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do 
Programa de Pós-graduação em Bioquímica da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em Bioquímica.  

Orientador: Dr. Adriano Silva Sebollela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO – SP 

2018  



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
         Campos, Raquel Maria de 

      Caracterização preliminar do isolamento de oligômeros do 
peptídeo β-amiloide utilizando o anticorpo de cadeia única 
NUsc1. Ribeirão Preto, 2018. 

               42 p. : il. ; 30 cm 
 

      Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: 
Bioquímica. 

               Orientador: Sebollela, Adriano Silva. 
 

       1. Peptídeo β-amiloide. 2. Oligômeros solúveis. 3. NUsc1. 4. 
Doença de Alzheimer. 5. Cromatografia de gel-filtração. 

 
 
 



 
 

 
 

CAMPOS, R. M. Caracterização preliminar do isolamento de oligômeros do peptídeo β-

amiloide utilizando o anticorpo de cadeia única NUsc1. 2018. 42 f. Dissertação 

(Mestrado em Bioquímica) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

 

 

 

Aprovado em: ________________________________________________________ 

 

 

 

Prof.(ª) Dr.(ª)  _______________________________________________________  

Instituição  _______________________________________________________  

Julgamento  _______________________________________________________  

 

 

Prof.(ª) Dr.(ª)  _______________________________________________________  

Instituição  _______________________________________________________  

Julgamento  _______________________________________________________  

 

 

Prof.(ª) Dr.(ª)  _______________________________________________________  

Instituição  _______________________________________________________  

Julgamento  _______________________________________________________  

 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha família maravilhosa, que não poupou esforços para me ajudar nesta etapa e 

nunca deixou de me motivar nos momentos difíceis.  

Às famílias que me adotaram em Ribeirão Preto, em especial à família Mendes Dias, 

pelo enorme carinho e apoio dado ao longo destes dois anos.  

Aos amigos Sandra Esteves, Franklin Guirra e Larissa Paião, e ao namorado Ricardo 

Thomaz, pelos momentos felizes juntos, apoio incondicional e carinho.  

Aos membros do centro espírita Antônio de Pádua, pelo acolhimento e amparo 

espiritual oferecido com tanto carinho e bondade.    

A toda família do time Jiu Jitsu Ryan Grace, pelo acolhimento e ensinamentos. Vocês 

foram fundamentais na manutenção do meu bem estar físico e mental.  

Aos amigos do laboratório e da pós-graduação. Obrigada pelos ensinamentos, apoio 

técnico, risadas e os bons momentos vividos juntos. Agradeço em especial à Niele Mendes, 

Andressa Patrocínio e Mariane Fávero: nossos cafés, apoio mútuo, amizade e 

companheirismo é algo que me ajudou a enfrentar os desafios do mestrado e que sempre 

guardarei com muito carinho em meu coração.  

Ao professor Adriano Sebollela, por ter acreditado em minha competência e auxiliado 

no meu crescimento profissional, acadêmico e pessoal nos últimos 2 anos.  

Ao professor Vitor Marcel Faça, do laboratório de Proteômica do Câncer, e sua 

técnica especialista Ana Paula Masson, que prontamente nos auxiliaram nas análises 

preliminares envolvendo espectrometria de massas.  

A secretaria de pós-graduação da Bioquímica, pela assistência prestada com tanto 

carinho e dedicação.  

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na vida, não existe nada a se temer, apenas a ser compreendido. 

Agora é a hora de compreender mais para temer menos.” Marie Curie 

  



 
 

 
 

RESUMO 

 

Caracterização preliminar do isolamento de oligômeros do peptídeo β-amiloide 
utilizando o anticorpo de cadeia única NUsc1. A Doença de Alzheimer (DA) é uma 
doença neurodegenerativa que afeta atualmente cerca de 47 milhões de pessoas no mundo 
inteiro. A patogênese da DA tem sido associada a agregados oligoméricos solúveis do 
peptídeo β-amiloide (AβOs). Por terem sido apontados como os responsáveis por 
comprometer a plasticidade sináptica e a memoria, os AβOs se tornaram os principais alvos 
de estudos na busca por tratamentos para a DA. A imunização passiva constitui uma das 
estratégias terapêuticas mais promissoras para a neutralização dos AβOs. Um anticorpo que 
tem demonstrado dados promissores quanto à sua especificidade contra subpopulações 
oligoméricas neurotóxicas é o anticorpo de cadeia única NUsc1. Nesse trabalho, nosso 
objetivo foi determinar as condições ótimas para a elucidação da massa molecular (estado 
oligomérico) da(s) espécie(s) oligoméricas do peptídeo β-amiloide alvo do anticorpo de 
cadeia única NUsc1. Para isso, avaliamos preparações de oligômeros sintéticos submetidos 
a gel-filtração, na ausência ou presença de NUsc1, através do monitoramento por 
fluorescência e análises por ELISA, dot blot e espectrometria de massas. Nossos dados 
mostram que fomos capazes de produzir o anticorpo NUsc1 ligado a fago (pbNUsc1) 
funcional. Entretanto, em AβOs fracionados por SEC, apenas espécies de baixo peso 
molecular foram detectados em ELISA usando pbNUsc1 como anticorpo de detecção. 
Acreditamos que a ausência ou pouca abundância de espécies oligoméricas de Aβ de alto 
peso molecular na preparação de oligômeros usada nesse trabalho tenha influenciado 
nesses resultados. A fim de aumentar nossa capacidade de detecção de espécies pouco 
abundantes, desenvolvemos um método preliminar para detecção de Aβ por espectrometria 
de massas, visando análises futura do complexo NUsc1/AβOs. 

Palavras-chave: Peptídeo β-amiloide. Oligômeros solúveis. NUsc1. Doença de Alzheimer. 
Cromatografia de gel-filtração.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Preliminary characterization of the isolation of β-amyloid peptide oligomers using the 
single chain antibody NUsc1. Alzheimer's Disease (AD) is a neurodegenerative disorder 
that currently affects about 47 million people worldwide. AD pathogenesis has been 
associated with soluble oligomeric aggregates of β-amyloid peptide (AβOs). Since they were 
pointed out as those responsible for disrupting synaptic plasticity and memory, AβOs 
became the main target in the search for novel AD treatments. Passive immunization is one 
of the most promising therapeutic strategies for neutralization of AβOs. NUsc1 is a single 
chain fragment antibody which has shown promising results regarding its specificity against 
neurotoxic β-amyloid oligomeric subpopulations. In this work, we aim to determine optimal 
conditions for the elucidation of the molecular mass (oligomeric state) of β-amyloid peptide 
oligomeric species (s) targeted by the single-chain antibody NUsc1. For this purpose, we 
evaluated preparations of synthetic oligomers submitted to gel filtration, in either the absence 
or presence of NUsc1, by ELISA, dot blot and mass spectrometry. Our data show that we 
were able to produce functional phage-bound NUsc1 (pbNUsc1) antibody. However, in SEC 
fractionated AβOs, only low molecular weight species were detected by ELISA using 
pbNUsc1 as the detection antibody. We believe the absence or low abundance of high 
molecular weight Aβ oligomeric species in the oligomer preparation used has led to these 
results. In order to increase our capability of detecting low abundance species, we have 
developed a preliminary method for Aβ detection by mass spectrometry, aiming at future 
analyzes of the NUsc1/AβO complex.  

Keywords: β-amyloid peptide. Soluble oligomers. NUsc1. Alzheimer’s disease. Gel filtration 
chromatography.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  DOENÇA DE ALZHEIMER E O PEPTÍDEO β-AMILOIDE  

 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa que afeta atualmente 

cerca de 47 milhões de pessoas no mundo inteiro (Prince 2015). A DA é caracterizada pela 

deterioração e morte neuronal, com consequente déficit de memória e confusão mental, que 

culmina em enfermidades secundárias que levam a óbito (Alzheimer’sAssociation 2010). 

Estimasse que o número de casos de DA dobre a cada 20 anos, e que sua ocorrência seja 

mais significativa em países de baixa e média renda, o que a evidencia como um enorme 

problema de saúde pública (Prince 2015).  

O primeiro caso descrito de DA foi reportado em 1907, quando o Dr. Alois Alzheimer 

relatou o caso de uma paciente que faleceu devido a uma desordem com déficits 

comportamentais e cognitivos progressivos então ainda desconhecida. O cérebro dessa 

paciente apresentava dois marcadores patológicos distintos: os emaranhados neurofibrilares 

e as placas neuríticas ou senis, essas ultimas formadas majoritariamente por uma 

“substância especial” não identificada. Posteriormente, descobriu-se que esses agregados 

eram compostos, respectivamente, pela proteína associada à microtubulos Tau na sua 

forma hiperfosforilada e processos neuronais distróficos (Tomlinson, Blessed et al. 1968; 

Tomlinson, Blessed et al. 1970; Goldstein 1990; O'Brien and Wong 2011), e muitos anos 

depois, que a “substancia especial” tratava-se de um peptídeo de cerca de 4 KDa, com uma 

cadeia de 38 a 43 aminoácidos, conhecido hoje como peptídeo β-amiloide (Glenner and 

Wong 1984). Pouco mais tarde descobriu-se ainda que o peptídeo beta amiloide é derivado 

da clivagem da proteína precursora amiloide (APP) (Goldgaber, Lerman et al. 1987; Sisodia 

1992; Roher, Lowenson et al. 1993).  

Os casos de DA podem ser classificados como esporádicos ou genéticos. A forma 

genética da DA é rara e ocorre em apenas uma pequena porcentagem dos casos. As 

mutações que levam a DA familiar descritas até o momento estão nos genes da presenilina 

1 (PSEN1) ou presenilina 2 (PSEN2), que codificam uma subunidade catalítica do complexo 

γ-secretase e também no gene da APP (Goldstein 1990; Shen and Kelleher 2007; 

Alzheimer’sAssociation 2010; O'Brien and Wong 2011). A hipótese é de que a mutação 

nesses genes implicaria diretamente na ação catalítica da γ-secretase, promovendo um 

aumento exacerbado da produção do peptídeo Aβ42 e culminando no quadro precoce da 

Doença de Alzheimer (Hutton and Hardy 1997; Kelleher and Shen 2017). Existe ainda um 

fator genético, fortemente relacionado com os casos esporádicos da doença, que é a 

presença do alelo 4 da apolipoproteina E (APOE E4). APOE E4 é uma das isoformas 

comuns da proteína APOE (proteínas importantes no transporte de ácidos graxos e 
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colesterol) e parece se ligar mais fortemente que as outras isoformas ao peptídeo Aβ, e por 

isso estar mais associada com sua deposição acentuada (Corder, Saunders et al. 1993; 

Tokuda, Calero et al. 2000). Apesar da herança de um ou dois alelos APOE E4 aumentar o 

risco do desenvolvimento da doença, tê-los não garante que o individuo desenvolverá 

DA(Corder, Saunders et al. 1993; Tokuda, Calero et al. 2000; Tiraboschi, Hansen et al. 

2004; Alzheimer’sAssociation 2010).  

A APP é uma proteína transmembranar com grandes domínios extracelulares, 

produzida em quantidade abundante nos neurônios e metabolizada muito rapidamente 

(Small and McLean 1999; Greicius 2003; Lee, Retamal et al. 2008). Apesar de não ter sua 

função completamente desvendada, a APP já foi associada à hipertrofia de células 

neuronais de córtex em camundongos transgênicos (Oh, Savonenko et al. 2009). Sua 

clivagem se dá pela ação de três enzimas: α-, β- e γ-secretases. O seu processamento pode 

ocorrer pela via não amiloidogênica, quando α- e γ-secretases liberam os fragmentos p3 e 

sAPPα, ambos considerado como não patogênicos; ou pela via amiloidogênica, quando β- e 

γ-secretases produzem o fragmento solúvel não patogênico sAPPβ, e o peptídeo Aβ 

(Cardinale and Biocca 2008). Recentemente, outra via de processamento da proteína 

precursora amiloide foi descrita, na qual a ação da η-secretase, seguida da γ-secretase, 

produziria diferentes fragmentos solúveis com potencial neurotóxico (Willem, Tahirovic et al. 

2015). )  

Na via amiloidogênica, a ação da γ-secretase dentro do domínio membranar, pode 

ocorrer em diferentes posições, gerando peptídeos Aβ variáveis em tamanho (de 38 a 43 

aminoácidos). Mudanças no comprimento do C-terminal de Aβ tem efeitos drásticos na 

cinética de agregação e toxicidade desses fragmentos (Podlisny, Ostaszewski et al. 1995). 

O peptídeo Aβ40, por exemplo, é continuamente produzido por cérebros saudáveis e com 

AD, sendo a espécie mais abundante oriunda dessa via. Já a espécie Aβ42, que tem 

produção aumentada na DA, possui cinética de oligomerização mais rápida (Greicius 2003; 

Wu 2013) e gera os agregados solúveis, considerados a forma mais tóxica do peptídeo 

Aβ42, que prosseguem na formação das fibras amiloides (Small and McLean 1999; 

Benilova, Karran et al. 2012). 

 

1.2 OLIGÔMEROS SOLÚVEIS NEUROTÓXICOS DO PEPTÍDEO Aβ 

 

Durante muito tempo, a patogênese da Doença de Alzheimer foi associada à 

abundancia de placas senis  no cérebro dos pacientes (Goldstein 1990). No decorrer dos 

anos 1990, alguns trabalhos começaram a reportar a toxicidade de compostos de tamanho 

intermediário entre o peptídeo monomérico e as fibras. Esses compostos solúveis 
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intermediários, na época denominados ADDLs ― ligantes difusíveis derivados de Aβ (ou Aβ-

derived diffusible ligands), foram apontados como os responsáveis por comprometer a 

transmissão sináptica e causar os primeiros sintomas da doença: a perda de plasticidade 

sináptica e a disfunção de memória (Oda, Wals et al. 1995; Lambert, Barlow et al. 1998). Em 

2002, Hardy e Selkoe publicaram uma versão revisada da hipótese da cascata amiloide, que 

propôs que a agregação de Aβ, gerando oligômeros solúveis neurotóxicos e mais tarde, 

fibras, era o fenômeno que desencadeava toda a patogênese da doença, culminando em 

morte neuronal. Os ADDLs (também chamados de oligômeros de peptídeo Aβ – AβOs) se 

tornaram então os principais alvos de estudos na busca por tratamentos para a DA (Hardy 

and Selkoe 2002; Klein 2002; Selkoe 2002; Chromy, Nowak et al. 2003; Kim, Chae et al. 

2003; Ferreira, Vieira et al. 2007; Ahmed, Davis et al. 2010; Benilova, Karran et al. 2012; 

Laganowsky, Liu et al. 2012). Devido às diversas evidências suportando essa nova hipótese 

da cascata amiloide, houve um aumento no interesse sobre a estrutura dos oligômeros de 

Aβ, nos mecanismos moleculares envolvidos em sua neurotoxicidade e nas possíveis 

estratégias terapêuticas para a captura e remoção dessas espécies (Klein, Krafft et al. 2001; 

Klein 2002; Lacor, Buniel et al. 2004; Ross and Poirier 2004; Cleary, Walsh et al. 2005).  

 Em termos estruturais, os AβOs foram identificadas como partículas esféricas ou 

cilíndricas com circunferência de 3 a 10 nm, que aparecem após incubação inicial e 

desaparecem à medida que fibras maduras surgem (Chromy, Nowak et al. 2003; Yu, Edalji 

et al. 2009; Ahmed, Davis et al. 2010; Benilova, Karran et al. 2012; Laganowsky, Liu et al. 

2012; Sebollela, Mustata et al. 2014). As fibras são formadas pelo emparelhamento misto 

paralelo e antiparalelo de folhas-β formadas por varias moléculas do peptídeo Aβ (Sawaya, 

Sambashivan et al. 2007; Ma and Nussinov 2010). Apesar da escassez de informações 

acerca dos oligômeros de Aβ, simulações computacionais indicam que uma classe de AβOs, 

os globulômeros, podem se agregar de diferentes formas, a mais estável delas sendo obtida 

através do empacotamento ortogonal das folhas-β, onde o emparelhamento entre as folhas 

ocorre em um ângulo de 90° (Ma and Nussinov 2010). Há indícios ainda de que a exposição 

do resíduo Met-35 do peptídeo Aβ em AβOs influencia significativamente cinética de 

formação de fibras (Ma and Nussinov 2010). Infelizmente, informações mais detalhadas 

sobre estas estruturas dos oligômeros em uma resolução suficiente para avaliar suas 

diversidades estruturais, ainda não são disponíveis.    

 Até o momento foram apontados três possíveis mecanismos de toxicidade. Em um 

deles, a toxicidade poderia ser mediada pela ligação de AβOs a vários receptores neuronais, 

como receptor de NGF, com ativação de apoptose (Yamamoto, Matsubara et al. 2007); 

receptor NMDA, com consequente disfunção mitocondrial, formação de EROs e inibição de 

LTP (Ferreira, Vieira et al. 2007; Yamin 2009); receptor de insulina (Zhao, De Felice et al. 

2008); receptor Frizzled (hiperfosforilação de Tau e formação de emaranhados 
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neurofibrilares)(Magdesian, Carvalho et al. 2008); proteína príon celular (disfunção 

sináptica)(Lauren, Gimbel et al. 2009) ― levando à ativação de vias que culminariam na 

disfunção neuronal. Nesse cenário, a interação promiscua dos oligômeros de Aβ aos 

receptores ocorre em virtude de sua heterogeneidade conformacional, sendo que diferentes 

subespécies podem ter alta afinidade a receptores distintos, e também devido a sua 

significativa hidrofobicidade. Outro mecanismo associa a formação de poros na membrana 

induzidos por Aβ, aumentando da permeabilidade membranar, o que afetaria a homeostase 

de Ca+2 e outros íons e também culmina em neurodegeneração (Sakono and Zako 2010; 

Kayed and Lasagna-Reeves 2013). Existe ainda um possível mecanismo de toxicidade 

oriundo do acúmulo de oligômeros de Aβ intracelular, que desencadearia dano ao 

proteassoma, disfunção mitocondrial, perturbação do processo de autofagia, produção de 

EROs, entre outros (Sakono and Zako 2010; Kayed and Lasagna-Reeves 2013).  

 Em meio a numerosas evidências suportando a participação dos AβOs na gênese da 

cascata amiloide, as estratégias terapêuticas voltadas para a neutralização dos AβOS 

passaram a ter grande foco nos estudos para novos tratamentos para a Doença de 

Alzheimer (Hardy and Selkoe 2002; Klein 2002; Greicius 2003). Uma das estratégias 

terapêuticas consiste em inibir parcialmente as proteases geradoras do peptídeo Aβ, β- e γ-

secretase. Os estudos mais recentes mostram que um potente e seletivo inibidor de  β-

secretase, BACE1, é capaz de diminuir os níveis de Aβ40, Aβ42 e sAPP in vivo em animais 

e humanos (saudáveis e portadores de DA) e se encaminha para a primeira fase de testes 

clínicos (Kennedy, Stamford et al. 2016). Esse perfil não se repete com a γ-secretase, já que 

o ultimo teste clínico com inibidores desta protease não apresentou resultados promissores 

(De Strooper 2014). Outras estratégias se baseiam no combate a respostas inflamatórias 

evocadas pelo acumulo progressivo de Aβ (Wyss-Coray and Rogers 2012), na quelação dos 

Cu2+/Zn2+, já que a agregação do Aβ parece ser em parte dependente desses íons (Huang, 

Lu et al. 2012) e na prevenção dos efeitos sinaptotóxicos e neurodegenerativos 

desencadeados pelo acumulo de Aβ com o uso de compostos que exibem efeito 

antioxidante, neuroprotetor e neurotróficos (Lee, Zhu et al. 2010).  

 Uma das estratégias terapêuticas mais promissoras é a imunização ativa ou passiva 

contra os agregados de Aβ, a fim de aumentar sua remoção do córtex cerebral. A 

imunização ativa com uma preparação sintética de peptídeos Aβ42 agregados foi capaz de 

apresentar resultados promissores em camundongos APP-transgênicos (Schenk, Barbour et 

al. 1999). Entretanto, o desenvolvimento de uma reação inflamatória em humanos, somada 

às respostas variáveis entre os pacientes, impediu a continuação de testes utilizando esta 

preparação (Lambert, Viola et al. 2001; Hardy and Selkoe 2002; Klein 2002). Já na 

imunização passiva, o anticorpo terapêutico é administrado em quantidades conhecidas e 

necessita de repetidas aplicações. Sua vantagem é ter efeitos colaterais menos 
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prolongados, já que o anticorpo pode ser eliminado mais rapidamente do organismo 

(Lannfelt, Relkin et al. 2014; Panza, Logroscino et al. 2014; Wisniewski and Goni 2015; 

Valera, Spencer et al. 2016). No entanto, vários testes clínicos com anticorpos monoclonais 

humanizados anti-Aβ, que se mostraram incialmente promissores, falharam ao atingir fases 

avançadas nos testes clínicos. Bapineuzumab (Pfizer) e Solanezumab (Eli Lilly) são dois 

exemplos de anticorpos monoclonais humanizados que alcançaram a fase III, mas não 

foram capazes de demonstrar eficácia (Cummings, Morstorf et al. 2014; Lannfelt, Relkin et 

al. 2014; Salloway, Sperling et al. 2014; Wisniewski and Goni 2015; Dolgin 2016; 

Vandenberghe, Rinne et al. 2016).   

 Um dos principais motivos para essas falhas na imunização passiva é a possibilidade 

de que esses anticorpos terapêuticos não consigam atingir seus alvos almejados de forma 

eficiente, já que a barreira hematoencefálica (BHE) protege ativamente o sistema nervoso 

central e restringe a passagem de certas moléculas, como grandes proteínas (Banks, Terrell 

et al. 2002; Finke and Banks 2017). Dessa forma, estratégias para modular a penetração 

dos anticorpos no cérebro se tornam cruciais para o desenvolvimento de imunoterapias 

promissoras no combate a DA. Alguns métodos já foram descritos para aumentar o fluxo de 

anticorpos que atravessam a BHE, como (1) o uso de anticorpos biespecíficos, capazes de 

reconhecer receptores que induzam a transcitose, (2) o rompimento orientado da BHE com 

pulsos ultrassônicos durante a administração de imunoglobulinas e (3) a redução do 

tamanho destas moléculas, com a utilização de fragmentos de anticorpos que mantenham a 

especificidade de uma IgG, mas possuam maior capacidade penetrante. Dentre essas, 

nosso grupo tem trabalhado há alguns anos na alternativa 3, que pode oferecer menor 

resposta inflamatória e maior rapidez na remoção das espécies tóxicas (Golde 2014; Finke 

and Banks 2017).  

 

1.3 ANTICORPO DE CADEIA ÚNICA NUsc1  

 

  Fragmentos de anticorpos constituem um ramo em desenvolvimento nas pesquisas 

relacionadas à imunoterapias, sendo que algumas moléculas já estão aprovadas para uso 

clinico (Herrington-Symes 2013). São moléculas derivadas de imunoglobulinas completas e 

possuem tamanhos e arranjos estruturais diferentes. O grupo dos fragmentos de menor 

tamanho (massa molecular < 50 KDa) é composto pelo anticorpo do tipo Fab, que 

compreende quatro domínio proteicos (CH1, CL, VH e VL; ~ 50 KDa) unidas por pontes 

dissulfeto; pelo anticorpo do tipo scFv, que compreende 2 domínios proteicos (VH e VL; ~ 28 

KDa) unidos por um linker peptídico que conecta o carboxi-terminal de VL ao amino terminal 

de VH; e pelo domínio terminal VH ou VHH (domínio polipeptídico pesado similares a VH, 
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provenientes de camelídeos) da cadeia pesada (~ 15-20 KDa), que codifica o antígeno com 

um único domínio polipeptídico (Bird, Hardman et al. 1988; Abbas 2012) (Fig. 1). Os 

anticorpos de cadeia única, ou fragmentos variáveis do tipo single-chain (scFv), são 

moléculas recombinantes onde as regiões variáveis leve (VL) e pesada (VH), que codificam o 

domínio de ligação do antígeno, são construídos como um único polipeptídio conectado por 

um linker peptídico flexível (Worn and Pluckthun 2001; Wang, Zhou et al. 2006; Habicht, 

Haupt et al. 2007; O'Brien and Wong 2011; Monnier 2013). Os domínios variáveis da 

imunoglobulina são mais extensos que os domínios constantes, e por esse motivo eles 

contêm duas folhas-β a mais em cada camada. Os segmentos hipervariáveis (loops amino 

terminais) têm aproximadamente 10 resíduos de amino ácidos e formam o sítio de ligação 

(Abbas 2012). O comprimento e a composição do linker são cruciais na manutenção do 

dobramento correto destas proteínas. O linker tem usualmente cerca de 3,5 nm de extensão 

e deve conter resíduos de amino ácidos hidrofílicos juntamente com resíduos que confiram 

flexibilidade, como serina e glicina, e que melhorem a solubilidade da molécula, como 

glutamato e lisina (Monnier 2013). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da molécula de um anticorpo IgG e seus principais fragmentos. A 
molécula de imunoglobulina contém cadeias leves (L) e pesadas (H) unidas por ligações dissulfeto. Os 
fragmentos Fab, scFv e VH/VHH contém as regiões determinantes de complementaridade (CDRs) da 
imunoglobulina e são assim capazes de manter sua especificidade antigênica.  

 

 Como uma alternativa à entrega ineficiente e resposta inflamatória evocada por 

anticorpos do tipo IgG nas imunizações passivas, fragmentos de anticorpos de cadeia única 

(scFv) têm demonstrado ser uma ferramenta poderosa no desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas para doenças neurodegenerativas (Cardinale and Biocca 2008; 
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Monnier 2013). Comparados a anticorpos monoclonais, os anticorpos do tipo scFv 

apresentam algumas vantagens, como maior estabilidade e solubilidade, além de serem 

produzidos a baixo custo (Gao, Mao et al. 1999; Monnier 2013). Devido ao seu tamanho 

reduzido, acredita-se que ele possua maior poder de penetração na BHE, o que aumentaria 

seu poder terapêutico com menores chances de induzir respostas inflamatórias (Monnier 

2013). Alguns anticorpos do tipo scFv vem sendo estudados como possíveis estratégias 

terapêuticas para a DA, já que demonstraram atenuar a citotoxidade de oligômeros in vitro 

(Cattepoel, Hanenberg et al. 2011; Zhao, Wang et al. 2014). Cattepoel e colaboradores 

(2011) desenvolveram um scFv que se liga ao C-terminal do peptídeo Aβ (22C4) e 

demonstraram a diminuição de placas senis e de níveis totais de monômeros de Aβ1-40 e 

Aβ1-42 em córtex cerebral de camundongos transgênicos. Zhao e colabores (2014) 

desenvolveram um scFv conformacional (W20), capaz de reconhecer diversos tipos de 

oligômeros, dentre eles os AβOs. Além de demonstrar a diminuição de níveis cerebrais de 

Aβ, W20 foi capaz de resgatar danos cognitivos em camundongos transgênicos que 

apresentavam sintomas moderados de DA. Um outro anticorpo scFv que tem demonstrado 

dados promissores quanto à sua especificidade contra subpopulações oligoméricas 

neurotóxicas é o anticorpo de cadeia única NUsc1. Selecionado por phage-display a partir 

de uma biblioteca de scFv humanos, NUsc1 se mostrou seletivo contra oligômeros de Aβ de 

alto peso molecular (> 60 KDa), não se ligando a monômeros nem fibras (Velasco, Heffern 

et al. 2012; Sebollela, Cline et al. 2017). NUsc1 foi capaz de detectar oligômeros em cultura 

primária de neurônios, em cérebro de camundongos transgênicos APP/PS1 e em cérebro 

humano post-mortem de portadores da DA. NUsc1 foi capaz ainda de conferir 

neuroproteção in vitro reduzindo o acumulo de espécies reativas de oxigênio e a 

hiperfosforilação de Tau (Velasco, Heffern et al. 2012; Sebollela, Cline et al. 2017). Dados 

ainda não publicados de nosso grupo de pesquisa, obtidos pelo doutorando André L. B. 

Bittencourt, indicam a formação e o isolamento bioquímico do complexo NUsc1/AβOs. Como 

pode ser observado na Fig. 2, beads funcionalizadas com NUsc1 e posteriormente 

incubadas com AβOs apresentam bandas referentes a ambas as espécies, indicando a 

formação do complexo in vitro. 
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Figura 2. Western blot do complexo NUsc1/AβOs eluído de beads magnéticas 
funcionalizadas com NUsc1. Após incubação com AβOs, a eluição foi realizada com 
300 mM de imidazol. A membrana de nitrocelulose foi bloqueada com solução de 
Molico/TBST 5% e incubada com os anticorpos primários 6E10 (anti-Aβ; esquerda) ou 
com o anti-c-myc 9E10 (anti-NUsc1; direita). Os resultados confirmam a presença de 
NUsc1 e oligômeros de Aβ no complexo eluído. 

 

 O isolamento do complexo de NUsc1 com uma ou mais subespécies de oligômeros 

de Aβ pode ser considerado um passo importante, já que além de constituir uma ferramenta 

relevante no estudo e caracterização das espécies neurotóxicas de AβOs, poderá contribuir 

nos estudos sobre a aplicação de NUsc1 como uma possível estratégia terapêutica para a 

doença de Alzheimer. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar as condições ótimas para a elucidação da massa molecular (estado 

oligomérico) da(s) espécie(s) oligoméricas do peptídeo β-amiloide alvo do anticorpo de 

cadeia única NUsc1.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Produzir NUsc1 ligado a fago funcional a fim de detectar as espécies oligoméricas do 

peptídeo β-amiloide alvo do NUsc1 usando uma combinação de cromatografia de 

gel-filtração e ELISA 

o Analisar a formação de um complexo entre AβOs e NUsc1 por cromatografia de gel-

filtração; 

o Estabelecer um protocolo de quantificação de AβOs via espectrometria de massas 

em frações obtidas por cromatografia de gel-filtração.  
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1 PREPARAÇÃO DE OLIGÔMEROS DE PEPTÍDEO β-AMILOIDE  

 

3.1.1 Preparação de filmes de peptídeo β-amiloide 

 

Como descrito por Chromy et al (2003), 1 mg do peptídeo Aβ 1-42 humano 

(AnaSpec), foi ressuspenso em 500 µL de hexafluoroisopropanol (HFIP, Sigma) gelado. 

Sem homogeneizar, o frasco foi selado com parafilme e mantido em repouso por 1 hora a 

temperatura ambiente.  Após o repouso, o conteúdo foi aliquotado igualmente em oito tubos 

estéreis gelados em fluxo laminar. Estes tubos permaneceram abertos, overnight e em 

temperatura ambiente, no fluxo laminar. No dia seguinte, os tubos foram cobertos com 

parafilme furado e submetidos à secagem completa em speed vac por 10 minutos. Os tubos 

foram fechados, selados com parafilme e armazenados em caixa contendo sílica 

dessecante no ultrafreezer a -80°C. 

 

3.1.2  Ressuspensão dos filmes de peptídeo β-amiloide 

  

Como descrito por Chromy et al (2003), em fluxo laminar, um tubo de filme de Aβ foi 

cuidadosamente ressuspendido em 5 µL de dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma), utilizando 

movimentos suaves com a pipeta. Após sua ressuspensão, o conteúdo foi diluído em 245 µL 

de PBS (Laborclin) estéril. Simultaneamente, em um tubo vazio e estéril, preparamos o 

veículo com a diluição de 5 µL de DMSO em 245 µL do mesmo PBS estéril. Ambos os tubos 

foram misturados em vórtex por 10 segundos. Os dois tubos foram incubados por 24 horas a 

4°C. No dia seguinte, os tubos foram submetidos à centrifugação a 14000g por 10 minutos a 

4°C. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo pré-gelado. A solução de AβOs foi 

quantificadas pelo método colorimétrico de Bradford (Bradford 1976). O volume total foi 

aliquotado e mantido a 4°C (até 3 dias depois da ressuspensão) ou congelado para uso 

rotineiro do laboratório. 

 

3.2 PROPAGAÇÃO DO FAGO AUXILIAR KM13 E PRODUÇÃO DE NUsc1 LIGADO A 

FAGO (pbNUsc1) 

 

3.2.1 Propagação e titulação do fago auxiliar KM13 

 

Baseando-se em Sambrook e Russel (2001), partiu-se de um estoque congelado a -

80°C em glicerol 15% da bactéria E. Coli XL1-Blue. A alíquota foi descongelada e, através 
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da técnica de esgotamento, foi cultivada overnight a 37°C em placa de meio LB ágar com 

1% de glicose (Merck) / 50 µg/mL de tetraciclina (InLab). Uma colônia isolada foi inoculada 

em meio LB líquido fresco com 1% de glicose / 50 µg/mL de tetraciclina (INLab) e cresceu 

overnight a 37°C sob agitação de 220 rpm. A suspensão bacteriana saturada foi então 

diluída em meio líquido LB fresco (1:100) com 1% de glicose / 50 µg/mL de tetraciclina e 

cresceu durante aproximadamente 3 horas a 37°C sob agitação de 220 rpm, até atingir a 

DO de 0,4 - 0,6. Para a propagação do fago auxiliar, 1 mL dessa cultura bacteriana foi 

infectado com 1 µL do fago KM13 (New England) por 2 horas sob agitação leve (50 rpm) a 

37°C. Um mL da cultura de XL1-Blue infectada foi diluída em meio 2XTy autoclavado em 

erlenmeyer (1:100), sem glicose ou antibióticos, e cresceu por 1 hora sob agitação de 220 

rpm a 37°C. Os antibióticos canamicina (INLab) (50 µg/mL) e tetraciclina (50 µg/mL) foram 

então adicionados a cultura bacteriana, que cresceu overnight sob agitação de 220 rpm a 

30°C. No dia seguinte, a cultura foi submetida à centrifugação a 10800g por 15 minutos a 

4°C. Os sobrenadantes foram tratados com solução de 20% polietileno glicol 6000 (PEG; 

Sigma) em 2,5 M de NaCl (Sigma), na proporção de 1:4 (PEG/NaCl : sobrenadante). A 

mistura foi suavemente homogeneizada e mantida em gelo por 1 hora. Após essa etapa, a 

mistura foi submetida à centrifugação a 10800g por 30 minutos a 4°C. O pellet foi 

ressuspendido em 800 µL de PBS gelado e adicionado de 200 µL da solução de PEG/NaCl. 

A mistura foi homogeneizada suavemente e mantida em gelo por 20 minutos. A mistura foi 

centrifugada a 3300g por 30 minutos a 4°C. O novo pellet foi ressuspendido em 500 µL de 

PBS gelado e submetido à centrifugação a 11600g por 5 minutos a 4°C. O sobrenadante, 

contendo o bacteriófago, foi armazenado a 4°C para uso em curto prazo e também 

congelado em glicerol estéril 15% para estoque em ultrafreezer a -80°C. Para a titulação do 

fago, alíquotas da bactéria XL1-Blue com DO de 0,4 foram infectadas com várias diluições 

(100; 10-3; 10-6; 10-9; 10-12) do fago recém-propagado por 1 hora sob agitação leve (50 rpm) a 

37°C. As bactérias infectadas foram misturadas com ágar top H derretido (mantido a 42°C), 

vertidas em placa de meio LB ágar com 1% de glicose / 50 µg/mL de tetraciclina e cultivadas 

overnight a 37°C. Foi realizada a contagem das placas de lise observadas, seguida pelo 

cálculo de título do fago (Equação 1). 

𝑷𝑭𝑼 =  
𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠

(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑔𝑜)  ×  (𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑔𝑜)
 

 

3.2.2 Teste de cotransfecção em bactéria E.Coli TG1 

 

Baseando-se em Sambrook e Russel (2001), partiu-se de um estoque congelado a -

80°C em glicerol 15% da bactéria E. Coli TG1. A alíquota foi descongelada e, através da 

técnica de esgotamento, foi cultivada overnight a 37°C em placa de meio LB ágar com 1% 
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de glicose sem antibióticos. Uma colônia isolada foi inoculada em meio LB líquido fresco 

com 1% de glicose e cresceu overnight a 37°C sob agitação de 220 rpm. A suspensão 

bacteriana foi diluída em meio líquido LB fresco (1:50) em 4 tubos (200 µL cada) e infectada 

durante 30 minutos com 2 µL do fago auxiliar KM13 não diluído (ou 2 µL de PBS para os 

controles), a 37°C e sem agitação. A bactéria foi semeada em placas com e sem o 

antibiótico canamicina a 50 µg/mL. As placas semeadas com TG1 infectada e não infectada 

foram cultivadas 16-20h a 37°C. No dia seguinte as colônias foram avaliadas e contadas. 

 

3.2.3 Produção de pbNUsc1  

 

Baseado em Barbas (2001) e Velasco et al (2012), partiu-se de um estoque 

congelado a -80°C em glicerol 15% da bactéria E. Coli TG1-NUsc1. Essa cepa, utilizada em 

trabalhos prévios do nosso grupo de pesquisa (Velasco 2012; Sebollela 2017), foi criada a 

partir do fagomídeo de NUsc1 selecionado por phage display de uma biblioteca humana de 

scFv. A alíquota foi descongelada e, através da técnica de esgotamento, foi cultivada 16-20h 

a 37°C em placa de meio LB ágar com 1% de glicose / 100 µg/mL de ampicilina (INLab). 

Uma colônia isolada foi inoculada em meio LB líquido fresco com 1% de glicose / 100 µg/mL 

de ampicilina e cresceu overnight a 37°C sob agitação de 220 rpm. A suspensão bacteriana 

saturada foi então diluída em meio líquido 2xTY fresco (1:100) com 1% de glicose / 100 

µg/mL de ampicilina e cresceu a 37°C sob agitação de 220 rpm, até atingir a DO de 0,4. O 

volume de 50 mL dessa cultura bacteriana foi então infectado com 250 µL do fago auxiliar 

KM13 por 1 hora sob agitação leve (50 rpm) a 37°C. A cultura bacteriana infectada foi 

submetida à centrifugação a 3300g por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e 

o pellet foi cuidadosamente ressuspendido em 50 mL do meio líquido 2xTY fresco com 0,1% 

de glicose / 100 µg/mL de ampicilina / 50 µg/mL de canamicina e cresceu overnight a 30°C 

sob agitação de 220 rpm. No dia seguinte, a cultura foi submetida à centrifugação a 3300g 

por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante, rico em partículas de fago apresentando NUsc1 (a 

partir daqui chamado de NUsc1 ligado a fago, ou pbNUsc1) foi submetido a uma nova 

centrifugação a 11200g por 30 minutos a 4°C. O pellet foi descartado e o volume de 25 mL 

do sobrenadante foi tratado com PEG / NaCl (20% de polietileno glicol 6000 e 2,5 M de 

NaCl), na proporção de 1:4 (PEG/NaCl : sobrenadante). A mistura foi suavemente 

homogeneizada e mantida em gelo por 1 hora. Após essa etapa, a mistura foi submetida à 

centrifugação a 10800g por 30 minutos a 4°C. O pellet foi ressuspendido em 320 µL de PBS 

gelado e adicionado de 80 µL da solução de PEG/NaCl. A mistura foi homogeneizada 

suavemente e mantida em gelo por 20 minutos. A mistura foi centrifugada a 3300g por 30 

minutos a 4°C. O novo pellet foi ressuspendido em 400 µL de PBS gelado e submetido à 
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centrifugação a 11600g por 5 minutos a 4°C. O sobrenadante, contendo pbNUsc1 

parcialmente purificado, foi armazenado a 4°C em azida 0,02% para uso em até 1 mês. 

 

3.3 ANALISES POR CROMATOGRAFIA DE GEL-FILTRAÇÃO 

 

 A coluna de gel-filtração BioSuite SEC, 125Å, 5 µm, 7,8mm x 300 mm, 5KDa - 

150KDa, foi montada em um sistema de HPLC Shimadzu equipado com detectores de 

absorbância UV/Vis e fluorescência. A coluna foi calibrada utilizando os padrões Citocromo 

C (12,4KDa; Sigma), Anidrase Carbônica (29 KDa; Sigma), Ovalbumina (44,3 KDa; Sigma), 

Albumina Serina Bovina (66 KDa; Sigma), Álcool Desidrogenase (150 KDa; Sigma) e IgG 

não específica (150 KDa; Sigma). Uma amostra de DNA (vetor pGEM-T) foi utilizada como 

marcador de volume morto da coluna (void). Uma solução de Triptofano (Sigma) foi utilizada 

como marcador de volume total. Os volumes injetados, em um loop de 200 µL, foram de 30 

µL para solução de AβOs, 150 µL para eluatos de beads magnéticas e 200 µL para padrões 

de calibração e marcadores. Todas as corridas foram realizadas em tampão PBS pH 7,0, 

em fluxo de 0,5 mL/min. A detecção por absorbância UV/Vis ocorreu nos comprimentos de 

onde de 214 e 280nm. Na detecção por fluorescência dos AβOs, a excitação ocorreu a 275 

nm e a emissão a 305 nm; para NUsc1, a excitação ocorreu a 295 nm e a emissão a 325 

nm.  

 

3.4 DETECÇÃO DE AβOs POR ELISA 

 

 O coating dos poços foi realizado com 100 µL da amostra (diluições de AβOs em 

PBS e/ou frações de AβOs provenientes de gel-filtração em HPLC) overnight a 4°C. No dia 

seguinte, os poços foram lavados com 300 µL de PBS por três vezes. Os poços foram 

submetidos à etapa de bloqueio com a adição de 200 µL de solução de BSA (Sigma) / PBS 

2%, mantida em agitação constante durante 1 hora em temperatura ambiente. Após o 

bloqueio, os poços foram novamente lavados com 300 µL de PBS por três vezes. Procedeu-

se então à etapa de adição dos anticorpos de detecção, pbNUsc1 ou 6E10 (Biogen). O 

volume de 100 µL de pbNUsc1 diluído em solução de BSA/PBS 2% na proporção de 1:20 foi 

adicionado aos poços. O mesmo volume do anticorpo controle 6E10, diluído em BSA/PBS 

2% na proporção de 1:1000 foi usado. Os anticorpos de detecção foram incubados sob 

agitação constante durante uma hora em temperatura ambiente. Após a incubação com os 

anticorpos de detecção, os poços foram submetidos à lavagem com solução de 

Tween20/PBS 0,1% por três vezes. Procedeu-se então à etapa de adição dos anticorpos 

secundários conjugados com HRP, anti-M13-HRP (Abcam) e anti-mouse IgG-HRP (GE Life 

Sciences). O volume de 100 µL de ambos os anticorpos diluídos em BSA/PBS 2% na 
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proporção de 1:5000 foi adicionado aos poços e incubados sob agitação constante durante 

uma hora em temperatura ambiente. Após a incubação com os anticorpos secundários 

conjugados, os poços foram submetidos à lavagem com solução de Tween20/PBS 0,1% por 

três vezes. O volume de 95 µL da solução cromogênica de tetrametilbenzidina (TMB; Sigma) 

foi adicionado aos poços e incubado no escuro por aproximadamente 60 segundos (até o 

aparecimento da cor azul). A reação foi interrompida com a adição de 47,5 µL de solução de 

ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5M. A densidade óptica dos poços foi imediatamente lida no 

comprimento de onda de 450 nm. 

  

3.5  EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DE NUsc1  

 

Baseado em Sambrook & Russel (2001) e Sebollela et al (2017), partiu-se de um 

estoque congelado a -80°C em glicerol 15% da cepa de bactéria E.coli HB2151-NUsc1. 

Essa cepa, utilizada em trabalhos prévios do nosso grupo de pesquisa (Sebollela 2017), foi 

criada a partir do fagomídeo de NUsc1 selecionado por phage display de uma biblioteca 

humana de scFv. A alíquota foi descongelada e, através da técnica de esgotamento, foi 

cultivada overnight a 37°C em placa de meio TYE ágar com 1% de glicose / 100 µg/mL de 

ampicilina. Uma colônia isolada foi inoculada em meio 2xTY líquido fresco com 1% de 

glicose / 100 µg/mL de ampicilina e cresceu overnight a 37°C sob agitação de 220 rpm. A 

suspensão bacteriana saturada foi então diluída em meio líquido 2xTY fresco (1:100) com 

1% de glicose / 100 µg/mL de ampicilina e cresceu a 37°C sob agitação de 220 rpm, até 

atingir a DO de 0,9. Após atingir a D.O., a cultura foi induzida com solução de IPTG (Sigma) 

com concentração final de 0,5 mM e cresceu overnight a 30°C sob agitação de 220 rpm. No 

dia seguinte, a cultura foi submetida a uma primeira centrifugação a 5000g por 60 minutos a 

4°C. O sobrenadante foi novamente submetido à centrifugação a 5000g por 30 minutos a 

4°C. O sobrenadante foi diluído em PBS (pH 7,4), na proporção de 1:1, e purificado em 

coluna de proteína A (HiTrap Protein A HP; GE Life Sciences). Após eluição com glicina 

ácida, as frações foram quantificadas por Bradford (Bradford 1976) e armazenadas em 

congelador a -20°C.  

 

3.6 DETECÇÃO DO COMPLEXO NUsc1/AβOS 

 

Todas as incubações foram realizadas em homogeneizador de soluções (Phoenix 

Luterco). A separação magnética entre as beads e as soluções foi realizada usando o 

magneto Dynamag (Life). As beads (25 µL de suspensão de bead magnética Dynabeads 

(Life)) foram inicialmente lavadas com tampão de ligação (50 mM de fosfato de sódio 

(Merck) e 300 mM de cloreto de sódio (Merck), pH = 8,0). O volume de NUsc1 livre de fago 
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purificado com massa equivalente a 30 µg foi diluído em tampão de ligação e adicionado às 

beads com incubação overnight a 4°C. Após a lavagem (tampão de ligação acrescido de 5 

mM de Imidazol (Sigma) e 0,01% de tween20 (Sigma), os tubos foram incubados com 

solução de bloqueio (BSA/tampão de ligação 0,1%) por 1 hora a 4°C. Retirado o excesso da 

solução de bloqueio, as beads foram incubadas com 4 µg de AβOs por 1 hora a 4°C. Após 

lavagem adequada, os tubos foram eluídos com 150 µL do tampão de eluição (50 mM de 

fosfato de sódio, 30 mM de cloreto de sódio e 400 mM de Imidazol, pH = 8,0). Os eluatos da 

bead magnética foram submetidos a gel-filtração. Frações de 150 µL foram coletadas e 

testadas imediatamente.  

 

3.6.1 Detecção de NUsc1 e AβOs por Imuno dot blot 

 

 O volume de 5 µL de cada fração coletada durante as corridas de gel-filtração do 

complexo NUsc1/AβOs foi aplicado em duas membradas de nitrocelulose (GE Life 

Sciences). Após estarem completamente secas, ambas foram bloqueadas com solução de 

leite desnatado (Molico) 5%/TBST 0,1% por 30 minutos em temperatura ambiente. Após três 

lavagens com TBST 0,1%, as membranas foram incubadas com os anticorpos 6E10 (anti-

Aβ; diluição de 1:1000 em BSA/TBST 2%) e 9E10 (anti c-myc; diluição de 1:1000 em 

BSA/TBST 2%; Santa Cruz), overnight, a 4°C e sob agitação constante. No dia seguinte, as 

membranas foram novamente lavadas com TBST 0,1% e incubadas com anticorpo 

secundário anti-mouse IgG-HRP (diluição 1:5000 em BSA/TBST 2%), durante 1 hora, a 

temperatura ambiente e sob agitação constante. Após três últimas lavagens com TBST, as 

membranas foram relevadas com ECL prime (GE Life Sciences) e fotodocumentadas. 

 

3.7 ANÁLISE PRELIMINAR DE AβOs POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

 Foi realizado um teste para avaliar o tratamento prévio que seria dado aos AβOs 

fracionados por SEC, adaptado de Selkoe et al (1986), em que partiu-se de 2 alíquotas de 

10 µL de AβOs, de concentração 33,2 µM. Uma das alíquotas foi tratada com ácido fórmico 

(concentração final de 70%) pelo período de 1 hora em gelo. As duas alíquotas, AβOs 

tratados e AβOs não tratados, foram diluídas em solvente A (0,1% de ácido fórmico (Fluka) 

em acetonitrila (Merck) 5%) até o volume de 200 µL e separadamente carregadas em 

colunas Oasis HLB (Waters) já ativadas com solvente B (0,1% de ácido trifluoroacético 

(Merck) em acetonitrila 100%) e lavadas com solvente A. Após carregar as colunas com os 

AβOs, as colunas foram lavadas três vezes com solvente A. A eluição ocorreu em 10 etapas 

com 200 µL de um gradiente crescente de acetonitrila, de 10 a 100%, enumeradas como E1, 

E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10. O volume de 5 µL de cada eluato foi aplicado em uma 
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membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF; GE Life Sciences) ativada em metanol 

(AZLabor). A membrana foi submetida ao ensaio de imuno dot blot como descrito no item 

3.6.1. Frações oriundas da cromatografia de gel-filtração de uma alíquota de 30 µL de AβOs 

foram tratadas com ácido fórmico (concentração final = 70%) em gelo, durante 1 hora. 

Durante o tratamento das frações, ponteiras p200 foram empacotadas com discos de C18 

(stage-tips; Supelco), ativadas com solvente B (99.9% de acetonitrila e 0,1% de ácido 

trifluoroacético (v/v)) e lavadas três vezes com solvente A (94.9% de água, 5% de 

acetonitrila e 0,1% de ácido fórmico (v/v)). As stage-tips foram carregadas com as frações 

tratadas com ácido fórmico e novamente submetidas a três lavagens com o solvente A. A 

eluição de cada fração foi realizada com 50 µL de acetonitrila 60% (diluída em solvente A) e 

ocorreu imediatamente antes de sua injeção no espectrômetro de massas. A cromatografia 

líquida de ultra eficiência que precedeu a detecção no espectrômetro de massas ocorreu em 

sistema ACQUITY Class UPLC System (Waters Corporation) com coluna de fase reversa de 

150 mm de comprimento, diâmetro de 1 mm e partícula de 1.8 μm (coluna HSS T3, 

Waters),com fluxo de 0,1 mL por minuto em sistema de eluição isocrático com 80% de 

solvente B, desenvolvido em 2 minutos, com ciclo final de regeneração da coluna em 100% 

de solvente B. O sistema de cromatografia estava acoplado ao espectrômetro de massas do 

tipo triplo-quadrupolo sequencial Xevo TQ-S (Waters Corporation) com fonte de ionização 

ESI (electrospray), compondo um sistema LC-MS/MS. Os parâmetros básicos utilizados no 

espectrômetro de massas foram: voltagem capilar = 3.2 kV; cone = 50 V; temperatura de 

dessolvatação = 300° C; fluxo de gás de dessolvatação = 300 (L/h); fluxo de gás do cone 

150 (L/h); fluxo de gás de colisão = 0.22 mL/min).   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE pbNUsc1 

 

 O anticorpo de cadeia única NUsc1 foi descrito como seletivo para espécies 

oligoméricas do peptídeo β-amiloide com ação neuroprotetora em cultura primária de 

neurônios (Sebollela, Cline et al. 2017). Dessa forma, existe grande interesse em elucidar a 

massa e a estrutura da(s) espécie(s) oligomérica(s) de Aβ alvo de NUsc1, a fim de 

compreender melhor os possíveis efeitos de seu uso como uma estratégia terapêutica para 

a Doença de Alzheimer. Neste cenário, se faz necessário um ensaio capaz de fracionar as 

diferentes subespécies de oligômeros de Aβ, que devem então ser testadas para 

imunoreatividade para NUsc1. Um ensaio similar foi reportado por nosso grupo em Sebollela 

et. al (2017) usando cromatografia de gel-filtração e ELISA. Naquele trabalho, mostrou-se 

que a maior parte da reatividade estava concentrada nas frações com massa molecular 

maior que 50 kDa, indicando assim seletividade de NUsc1 para oligômeros nessa faixa de 

massa. No presente trabalho, focamos em reproduzir aquele experimento, tratando de 

otimizar a metodologia para obter mais detalhes sobre a massa molecular de AβO alvo de 

NUsc1.  

Inicialmente, preparamos um lote de fago auxiliar KM13 para posterior produção de 

pbNUsc1. A qualidade das preparações de fago auxiliar são sabidamente cruciais para o 

rendimento da produção de anticorpos do tipo scFv produzidos em bactéria (Barbas 2001). 

A infectividade da nossa preparação de KM13 foi avaliada em um teste formação de placas 

de lise na cepa de bactérias E. coli sensível a KM13 XL1-blue. Foi possível observar a 

presença de placas de lise nas bactérias infectadas com as diluições do fago 10-9 (não 

mostrada), 10-6 e 10-12 (Fig. 3A). Além desse teste, realizamos também um ensaio de 

resistência a canamicina após infecção, que deveria ser conferida pelo fago à bactéria após 

infecção. O resultado indica claramente que a cepa de E.Coli TG1 foi infectada pela nossa 

preparação do fago auxiliar KM13, já que a resistência à canamicina foi observada (Fig. 3B). 

Dessa forma, a cepa E. Coli TG1-NUsc1 foi então utilizada para infecção com fago KM13 e 

posterior produção de NUsc1 ligado a fago (pbNUsc1).  
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Figura 3. Analise da infectividade do fago auxiliar KM13 produzido em nosso 
Laboratório sobre E.coli. (A) Uma suspensão de E.coli XL1-Blue com D.O. de 0,4 
(600 nm) foi infectada em duas diluições do fago KM13 (10

-6
 e 10

-12
) durante 1 hora. 

As culturas infectadas, e uma cultura controle incubada apenas com PBS, foram 
plaqueadas em ágar top sobre meio sólido LB contento tetraciclina (50ug/mL). Note 
a presença de placas de lise, sobretudo na diluição de KM13 10

-6
. (B) Uma cultura 

de E.coli TG1 foi infectada com o fago KM13 e plaqueada em LB ágar com 
canamicina (50µg/mL). Nenhuma colônia foi observada na cultura de TG1 controle 
(incubada apenas com PBS), enquanto que a cultura de TG1 incubada com fago 
apresentou várias colônias, indicando resistência à canamicina. 

 

A produção de pbNUsc1, foi verificada por  um ELISA usando oligômeros de Aβ 

como antígeno. Como controle, foi utilizado o anticorpo comercial monoclonal anti-Aβ 6E10. 

Já foi mostrado por nosso grupo que pbNUsc1 pode ser usado em ELISA para quantificação 

de AβOs mesmo em baixas concentrações (Sebollela, Cline et al. 2017). Aqui, tentamos 

reproduzir essa capacidade usando nossa preparação de pbNUsc1. Os resultados obtidos 

por ELISA confirmam a funcionalidade de nossa preparação de pbNUsc1, que rendeu sinal 

significativo na concentração de 100 nM de AβOs (Fig. 4). De forma importante, o sinal 

obtido com pbNUsc1 foi maior que aquele obtido com a IgG comercial anti-Aβ 6E10, 

indicando a alta sensibilidade do método. Essa maior intensidade do sinal é provavelmente 

devida à amplificação do sinal pelo uso de anticorpo ligado a fago na detecção. Por outro 

lado, detectamos apenas um aumento sutil do sinal na concentração de 10 nM de AβOs. 

Esse dado foi inesperado, já que dados prévios publicados por nosso grupo mostraram 

sensibilidade nessa faixa de concentração de AβOs (Sebollela, Cline et al. 2017). A razão 

para esse limite de detecção abaixo do esperado ainda deve ser melhor investigada.  
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Figura 4. Detecção eficiente de AβOs por ELISA utilizando pbNUsc1. O 

anticorpo do tipo scFv NUsc1 ligado a fago (pbNusc1) foi produzido a partir de 

bactérias TG1-NUsc1 infectadas pelo fago auxiliar KM13 e parcialmente 

purificado por precipitação com PEG. Posteriormente, pbNUsc1 foi utilizado 

como anticorpo primário de detecção em ELISA para detecção de AβOs. O 

anticorpo monoclonal linear 6E10 foi utilizado como controle positivo e PBS, 

como controle negativo.  

 

4.2 PERFIL CROMATOGRÁFICO E IMUNODETECÇÃO DOS AβOs E DO COMPLEXO 

NUsc1/ AβOs 

 

 Os oligômeros de Aβ sintéticos produzidos em nosso laboratório foram submetidos à 

cromatografia de gel-filtração, a fim de verificar o perfil de nossas preparações. Uma corrida 

representativa é mostrada na Figura 5. O perfil cromatográfico da preparação analisada 

indicou a presença de oligômeros de baixo peso molecular aparente (14 KDa; volume de 

eluição = 11, 07mL).  
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Figura 5. Perfil Cromatográfico de Oligômeros Sintéticos do Peptídeo Aβ. A 

preparação sintética foi submetida a gel filtração e monitorada através do UV-Vis, no 

comprimento de 214 nm, e por fluorescência intrínseca de tirosina, com excitação a 

275 nm e emissão a 305 nm. 

 

Considerando a heterogeneidade de espécies tipicamente atribuída a estas 

preparações (Chromy, Nowak et al. 2003) e à proporção esperada para as subespécies 

oligoméricas de alto e baixo peso molecular (Velasco, Heffern et al. 2012), pode-se concluir 

que esta preparação se mostrou pobre em AβOs de alto peso. Esse padrão de pouca 

abundância e/ou ausência de oligômeros de alto peso se repetiu em algumas preparações 

de AβOs de nosso laboratório ao longo desse trabalho (Tabela 1). Esta variabilidade 

possivelmente não decorre de um problema específico de um lote do peptídeo Aβ, já que no 

decorrer deste trabalho diferentes lotes foram utilizados.   

 

Tabela 1 – Preparações sintéticas de AβOs 

Preparação de AβOs Concentração (μM) 
Presença de Oligômeros 

de Aβ de Alto Peso 

04/08/2016 18,7 não 

31/08/2016 27,0 sim 

08/12/2016 50,2 não 

24/01/2017 45,0 sim 

08/02/2017 93,8 sim 

10/04/2017 32,4 sim 

26/05/2017 22,1 não 

30/05/2017 26,3 não 

16/07/2017 40,6 sim 

22/08/2017 33,2 sim 
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Uma vez obtido pbNUsc1 funcional, os oligômeros de Aβ foram fracionados por 

SEC/HPLC, e as frações foram submetidas ao ELISA usando pbNUsc1 como anticorpo de 

detecção. O perfil cromatográfico da preparação de AβOs utilizada neste experimento (Fig. 

6) mostrou a presença de oligômeros de baixo peso molecular (volume de eluição = 12,9 

mL) e alto peso molecular (volume de eluição de 5,97 mL), com significativa predominância 

dos oligômeros de baixo peso. Esses dados destoam parcialmente dos dados de perfil de 

AβOs descritos recentemente em Sebollela et al (2012; 2014), nos quais a razão entre os 

oligômeros de alto e baixo peso foi próxima de 1:1. Além disso, é possível notar que ocorre 

um deslocamento nos sinais de ambas as subespécies em relação às corridas anteriores. 

Foi observado que esse atraso aumentou gradativamente com a frequente injeção de AβOs 

na coluna cromatográfica, o que tornou a curva de calibração imprecisa na estimativa de 

peso molecular para as espécies. Esse fenômeno será melhor investigado em breve.   

A comparação dos sinais de AβOs obtidos por detecção de fluorescência intrínseca 

de tirosina e por ELISA mostram que pbNUsc1 é capaz de reconhecer AβOs de baixo peso 

molecular, mas não os oligômeros de alto peso (Fig. 6). De acordo com Sebollela et al. 

(2017), NUsc1 reage preferencialmente com espécies de AβOs > 50kDa. Sendo assim, 

nossos resultados indicam que as subespécies de oligômeros de alto peso estão ausentes 

ou pouco abundantes na preparação utilizada nos ensaios, já que o pico de menor 

intensidade não é reconhecido por pbNUsc1, e nem pelos anticorpos monoclonais tipo IgG 

anti β-amiloide 6E10 e anti-AβOs NU4 (Fig. 6).    
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Figura 6. Detecção de AβOs fracionados por cromatografia de gel-filtração por ELISA utilizando 

pbNUsc1, 6E10 e NU4. As frações de AβOs gel-filtrado foram imobilizadas em placa de ELISA e 

imediatamente testadas para imunoreatividade contra pbNUsc1 e os anticorpos de controle positivo 6E10 

e NU4. Foram comparados os resultados de detecção da fluorescência (Excitação.: 275 nm; Emissão.: 

305 nm) com a detecção por ELISA (D.O. 450 nm).  
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 Considerando os resultados de formação e isolamento do complexo NUsc1/AβOs 

prévios obtidos em nosso laboratório (Doutorando André Bittencourt), e os nossos 

resultados presentes de detecção de oligômeros de Aβ fracionados, que não se mostraram 

sensíveis o suficiente na detecção das subpopulações de maior peso molecular alvo de 

NUsc1, nossos próximos passos foram voltados para o fracionamento por SEC do complexo 

NUsc1/AβOs e sua detecção por fluorescência intrínseca de triptofano/imuno dot blot. Com 

essa outra estratégia, esperávamos monitorar de forma mais eficiente um deslocamento no 

pico de NUsc1 resultante do aumento de massa gerado pela formação do complexo. A fim 

de estabelecer um perfil cromatográfico padrão para NUsc1, o anticorpo livre de fago e 

purificado foi submetido a gel filtração e monitorado através da fluorescência intrínseca de 

triptofano (Fig. 7A). 

Os cromatogramas das corridas dos eluatos das beads contendo NUsc1 imobilizado 

na presença ou ausência de AβOs (Fig. 7C) não apontaram deslocamento de pico para o 

anticorpo NUsc1 (vol. eluição = 10,9 mL; peso molecular teórico estimado = 16,5 kDa em 

ambas as condições). Os volumes de eluição coincidem com a corrida padrão de NUsc1 

(Fig. 7A), o que garante que o sinal gerado é de fato do anticorpo, mesmo que o peso 

molecular aparente não corresponda ao valor da literatura esperado para anticorpos do tipo 

scFv, de aproximadamente 28 KDa (Abbas 2012; Sebollela, Cline et al. 2017). Apesar da 

possibilidade que o pico de menor intensidade (vol. eluição = 6,81 mL; peso molecular 

teórico estimado = 156,2 kDa) detectado apenas nos eluatos da amostra incubada com 

AβOs seja um oligômero de alto peso molecular de Aβ complexado à NUsc1, não podemos 

descartar a possibilidade que esse sinal seja proveniente de ligações inespecíficas de 

oligômeros de alto peso à bead, tendo em vista que uma corrida controle de AβOs 

incubados com bead sem anticorpo também apontou um pico em volume de eluição similar 

(dados não mostrados). Assumindo que NUsc1 é um anticorpo conformacional seletivo para 

uma subpopulação de oligômeros, acreditamos que a quantidade de complexo NUsc1-AβOs 

formada pode ter sido muito pequena para detecção por fluorescência, ou que o possível 

novo pico proveniente de um desvio de massa tem sinal muito pequeno que acaba 

encoberto pelo alto sinal de NUsc1. Sendo assim, as frações das corridas foram 

concentradas em speed vac e submetidas ao protocolo de immunodotblot.  
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Figura 7. Detecção de NUsc1 por fluorescência e monitoramento de formação do complexo 

NUsc1/AβOs através da detecção por fluorescência e imuno dot blot. (A) Padrão de fluorescência 

intrínseca de triptofano de NUsc1 purificado. (B) Ilustração esquemática de formação e isolamento do 

complexo NUsc1/AβOs. (C) Monitoramento de formação do complexo NUsc1/Aβos através de fluorescência 

intrínseca de triptofano. Os eluatos fracionados do complexo foram submetidos à imunodetecção com o 

anticorpo anti-c-myc 9E10.  
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Os resultados do imuno dot blot usando anticorpo anti-NUsc1 indicaram a presença 

de NUsc1 tanto no volume de eluição correspondente ao anticorpo livre quanto em frações 

correspondentes a massas moleculares mais altas (Fig. 7C). É possível notar ainda que 

muitas frações que apresentam sinal neste ensaio são referentes ao volume de eluição do 

anticorpo livre, um indicativo de que o complexo pode estar sofrendo dissociação quando 

submetido a gel-filtração, ou ainda que parte deste sinal é proveniente do anticorpo livre, 

que não formou complexo devido a pouca abundância dos oligômeros alvo. Já o controle de 

NUsc1 (Fig. 7A - tracejado) indica a presença do anticorpo no eluato no volume de eluição 

esperado. Esses controles indicam que a superfície da bead está sendo propriamente 

funcionalizada.  

 

 

4.3 ANÁLISE PRELIMINAR DE AβOs POR ESPECTOMETRIA DE MASSAS 

  

Como os resultados dos ensaios de SEC acoplado a imuno dot blot não foram 

conclusivos na detecção de subespécies de oligômeros de peptídeo Aβ, livres ou 

complexados com AβOs, optamos por um ensaio ainda mais sensível que pudesse ser 

capaz de identificar o complexo. Dessa forma, partimos para uma análise preliminar dos 

AβOs por espectrometria de massas, a fim de estabelecer um protocolo que fosse capaz de 

detectar o peptídeo Aβ em frações do eluato do complexo.  

Para isso, inicialmente investigamos o perfil de interação dos AβOs em coluna de 

fase reversa C18, que é tipicamente usada para retenção de peptídeos em métodos de 

espectrometria de massas. Em uma condição alternativa, as preparações de AβOs foram 

tratadas com ácido fórmico 70%, solvente conhecido por ser capaz de desfazer agregados 

proteicos amiloides (Selkoe, Abraham et al. 1986).  

O resultado da eluição da coluna C18 mostrou claramente que os oligômeros não 

submetidos ao tratamento com ácido fórmico interagem mais fortemente com a resina, 

eluindo completamente apenas em concentrações de acetonitrila maiores que aquelas 

necessárias para eluir AβOs tratados com ácido fórmico (Fig. 8). Esse resultado sugere que 

o tratamento com ácido fórmico foi capaz de desagregar parte das espécies oligoméricas 

presentes em nossas preparações, e que os oligômeros são mais hidrofóbicos que as 

espécies derivadas do tratamento ácido. Esse tratamento foi aplicado as frações 

provenientes da gel filtração de alíquotas de oligômeros de peptídeo Aβ para aplicação no 

espectrômetro de massas.  
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Figura 8. Análise de hidrofobicidade de espécies oligoméricas em coluna de fase reversa tratadas ou não 

com ácido fórmico. (A) Foram realizadas 10 eluições para cada coluna, de volume de 200 µL cada, com 

gradiente crescente de acetonitrila, de 10 a 100%. Após a aplicação de 5 µL do eluato, a membrana de PVDF foi 

bloqueada com solução de BSA/TBST 3% e incubada com o anticorpo primário 6E10 (anti-Aβ 1:1000). O 

anticorpo secundário utilizado foi o anti-mouse HRP 1:5000. NT – não tratado; T – tratado (B) O imuno dot blot 

foi quantificado no programa ImageJ.  

  

Realizamos então uma análise preliminar de uma alíquota de AβOs fracionados, a 

fim de verificar a detecção das subespécies oligoméricas presentes em nossa preparação. 

As frações da SEC foram tratadas com acido fórmico, a fim de desagregar os oligômeros, 

carregadas em stage-tips contento C18 e eluídas com acetonitrila 40% imediatamente antes 

de sua injeção. Os resultados indicam um sinal nas frações referentes ao pico da 

fluorescência eluído com 6,27 mL (peso molecular teórico estimado = 166,94 KDa; Fig. 9). O 

mesmo pico também pôde ser observado na corrida mostrada na Fig. 6 (detecção por 

fluorescência), mas que não foi detectado por nenhum dos anticorpos no ELISA. Este sinal 

detectado no espectrômetro de massas indica que de fato esse pico é referente a uma 

espécie oligomérica de peptídeo Aβ de alto peso. A possível razão para essa espécie não 

ter sido detectada por ELISA ainda deve ser melhor investigada. Foi possível detectar 

também o pico dos oligômeros de baixo peso (volume de eluição de 15,6 mL; peso 

molecular teórico estimado = 14 KDa; Fig. 9). É interessante notar que a razão entre os 

picos com sinal de fluorescência é proporcional nos dois métodos de detecção, o que dá 

mais credibilidade aos resultados. Além destes dois picos, é possível ainda observar outros 

picos de massas intermediárias que não foram detectados em nenhum dos ensaios já 

realizados. Uma investigação mais detalhada sobre a natureza desses picos será realizada 

em breve. Caso se confirme que se tratam de espécies oligoméricas de Aβ, isso significaria 

que a detecção por espectrometria de massas pode ser muito útil na identificação de 

subespécies pouco abundantes de AβOs, inclusive em extratos de células ou tecidos.  
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Figura 9. Detecção de AβOs fracionados por espectrometria de massas. As frações foram 
tratadas com ácido fórmico em concentração final de 70%, carregadas em stage-tips contendo 
C18 e eluídas em 40% de acetonitrila imediatamente antes de sua injeção. A injeção ocorreu em 
fluxo isocrático de 80% de acetonitrila.  

 

Apesar dos resultados preliminares promissores, o método de análise por 

espectrometria de massas ainda necessita de mais otimização, a fim de diminuir o 

background e melhorar a resolução dos resultados obtidos. Sendo assim, é de interesse 

futuro dar continuidade a esse projeto com o aprimoramento deste ensaio e seu uso com o 

complexo NUsc1/AβOs, a fim de descobrirmos a massa molecular e consequente estado 

oligomérico das subespécies de AβOs alvo do anticorpo NUsc1.   
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5 CONCLUSÕES 

 

Fomos capazes de produzir o anticorpo NUsc1 ligado a fago (pbNUsc1) funcional, 

i.e. capaz de reagir com AβOs em ELISA, usando nossa preparação de fago auxiliar KM13. 

Entretanto, em AβOs fracionados por SEC, apenas espécies de baixo peso molecular foram 

detectados em ELISA usando pbNUsc1 como anticorpo de detecção. Acreditamos que a 

ausência ou pouca abundância de espécies oligoméricas de Aβ na preparação de 

oligômeros usada nesse trabalho tenha influenciado nesses resultados.  

A fim de aumentar nossa capacidade de detecção de espécies pouco abundantes, 

desenvolvemos um método preliminar para detecção de Aβ por espectrometria de massas, 

visando análises futura do complexo NUsc1/AβOs. 
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