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RESUMO 

 

 

Carraro, Mariane Fávero. Estudos da seletividade e afinidade da interação de anticorpos de 

cadeia única NUsc a oligômeros do peptídeo β-amiloide. Ribeirão Preto, 2021. 

 

A Doença de Alzheimer (DA) é caracterizada pelo acúmulo de agregados do peptídeo 

β-amiloide, sendo os oligômeros solúveis as principais espécies responsáveis pela perda 

sináptica e consequente demência. Os mecanismos moleculares pelos quais os oligômeros 

solúveis de Aβ (AβOs) exercem sua neurotoxicidade ainda não são completamente conhecidos, 

e ainda não existem tratamentos eficientes para interromper a perda cognitiva nos portadores 

da DA. Nesse trabalho, buscamos ampliar o estudo funcional dos anticorpos artificiais de cadeia 

única denominados NUsc’s, desenvolvidos em trabalhos anteriores do nosso grupo e 

selecionados para reconhecer AβOs, sendo capazes de discriminar as espécies-alvo de 

monômeros e de agregados insolúveis. Aqui, avaliamos a capacidade de formação de complexo 

do scFv NUsc1 com os AβOs, em comparação com um scFv controle (contra um alvo não-

relacionado a Aβ). Também fomos bem-sucedidos em desenvolver uma estratégia para 

quantificar a afinidade da ligação de NUsc1 aos AβOs, baseada em Ressonância Plasmônica de 

Superfície (SPR). E ainda, fomos capazes de detectar o anticorpo NUsc1 produzido in vivo, 

através de ELISA com extratos de hipocampo de camundongos. A partir dos resultados 

promissores com NUsc1, decidimos expandir os estudos bioquímicos para outros anticorpos do 

conjunto, como o anticorpo NUsc7. Nós testamos a especificidade dos anticorpos NUsc1 e 

NUsc7 (ligados a fago) contra AβOs, em comparação com outras espécies, como oligômeros e 

monômeros de lisozima. E realizamos uma mutação sítio-dirigida para eliminar um stop-codon 

na sequência codificante de NUsc7, a fim de possibilitar a expressão do anticorpo na forma 

livre. Em conjunto, acreditamos que os dados gerados nesse trabalho contribuirão na 

determinação do potencial dos NUsc’s como ferramenta diagnóstica e terapêutica para a DA. 

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, oligômeros β-amiloide, anticorpos de cadeia única, 

scFv, NUsc. 
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ABSTRACT 

 

Carraro, Mariane Fávero. Selectivity and affinity studies of the interaction of NUsc single-

chain antibodies to β-amyloid peptide oligomers. Ribeirão Preto, 2021. 

 

Alzheimer's Disease (AD) is characterized by the accumulation of β-amyloid peptide 

aggregates, with soluble oligomers being the main species responsible for synaptic loss and 

consequent dementia. The molecular mechanisms by which soluble Aβ oligomers (AβOs) exert 

their neurotoxicity are not fully understood, and there are still no effective treatments to 

interrupt cognitive loss in AD patients. In this work, we seek to expand the functional study of 

artificial single-chain antibodies called NUsc’s, developed in previous studies by our group and 

selected to recognize AβOs, being able to discriminate target species of monomers and 

insoluble aggregates. Here, we evaluate the complexing ability of the NUsc1 scFv with the 

AβOs, compared to a control scFv (against a non-Aβ-related target). We were also successful 

in developing a strategy to quantify the affinity of NUsc1 binding to AβOs, based on Surface 

Plasmonic Resonance (SPR). Furthermore, we were able to detect the NUsc1 antibody 

produced in vivo, through ELISA with mouse hippocampal extracts. Based on the promising 

results with NUsc1, we decided to expand the biochemical studies to other antibodies in the set, 

such as the NUsc7 antibody. We tested the specificity of NUsc1 and NUsc7 (phage-bound) 

antibodies against AβOs, compared to other species such as lysozyme oligomers and 

monomers. Moreover, we performed a site-directed mutation to eliminate a stop-codon in the 

coding sequence of NUsc7, in order to allow the expression of the antibody in free form. We 

believe that the data generated in this work will contribute to determining the potential of 

NUsc’s as a diagnostic and therapeutic tool for AD. 

 

 

 

Keywords: Alzheimer's Disease, β-amyloid oligomers, single chain antibodies, scFv, NUsc. 
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pbNUsc: phage-bound NUsc (NUsc ligado a fago) 

PBS: Tampão fosfato salino  

PEG: Polietilenoglicol  

PET: tomografia por emissão de pósitrons 

PS1: presenilin 1 (presenilina 1) 

RNMDA: receptor de glutamato do tipo NMDA 

scFv: single-chain variable fragment (Fragmento de anticorpo variável de cadeia única) 
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1) INTRODUÇÃO 

 

1.1- A Doença de Alzheimer: aspectos clínicos e moleculares. 

 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença degenerativa, responsável pela maioria dos 

casos de demência (SCHELTENS et al., 2016), e a quinta maior causa de morte no mundo 

(HAMPEL et al., 2021). Em 2015, cerca de 46 milhões de pessoas apresentavam demência no 

mundo. Com o aumento da expectativa de vida da população mundial, associado ao avanço da 

medicina e a melhoria na qualidade de vida, a perspectiva é de que este número dobre a cada 

20 anos, alcançando cerca de 131,5 milhões de pessoas até 2050 (World Alzheimer Report, 

2015). 

A distribuição global da doença varia de acordo com a média da idade populacional dos 

países. Atualmente, estima-se que vivam aproximadamente 5,8 milhões de pessoas com 

demência nos EUA, tendo perspectiva desse número crescer para 13,8 milhões em 2050. O 

mesmo acontece para os países da Europa e do Leste Asiático, cujas populações já são 

majoritariamente idosas, nos quais acredita-se que a DA afetará 8,9 milhões e 36,5 milhões de 

pessoas, respectivamente (HAMPEL et al., 2021). Em contrapartida, acredita-se que a 

prevalência de DA será ainda mais significativa em países em desenvolvimento, nos quais a 

população encontra-se em processo de envelhecimento, sendo que as projeções indicam que 

perto de dois terços dos indivíduos com DA em 2050 viverão em países de baixa e média renda 

(SCHELTENS et al., 2016). 

A DA foi descrita pela primeira vez em 1906, pelo neuropatologista alemão Alois 

Alzheimer (BERCHTOLD; COTMAN, 1998). Em um artigo publicado em 1907, Alzheimer 

relatou o caso de uma mulher de 51 anos, Auguste D., descrevendo uma condição demencial, 

associada ao comprometimento progressivo da memória, da linguagem e psicossocial, além de 

sintomas comportamentais (alucinações e paranoias), observações clínicas que são centrais na 

identificação da DA até hoje (KOROLEV, 2014).  

Atualmente, sabe-se que a DA é um transtorno neurodegenerativo, caracterizado pela 

perda de sinapses e morte neuronal, impactando regiões importantes para funções cognitivas 

(LAFERLA; GREEN; ODDO, 2007; KOROLEV, 2014). À medida que a doença evolui, os 

indivíduos com DA são gradativamente retirados de suas funções sociais, pela dificuldade 

crescente de interação com o meio e de realizar tarefas rotineiras independentemente. Em 

estágios mais avançados, a percepção de tempo e local se torna cada vez mais falha, associada 
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ao sério déficit de linguagem e perda significativa de memórias. Um quadro de sintomas que se 

agrava progressivamente até o final da vida do paciente (Alzheimer’s Disease Facts and figures, 

2017).  

Sendo assim, a DA representa um grande desafio para saúde coletiva mundial, sobretudo 

porque não há tratamentos disponíveis que possibilitem a regressão total da doença, nem 

métodos diagnósticos pré-óbito definitivo. Há somente algumas opções farmacológicas que 

buscam retardar o avanço da doença e controlar o agravamento dos sintomas, mas que são 

incapazes de reduzir o dano progressivo e a consequente morte neuronal.  

Dentre essas opções, estão os medicamentos aprovados pelo Food and Drug 

Administration (FDA) nos EUA, para o tratamento da DA - rivastigmina, galantamina, 

donepezil e memantina- que objetivam atenuar temporariamente os sintomas cognitivos, sendo 

que nenhum destes foram aprovados para tratar especificamente estágios moderados e graves 

de DA (Alzheimer’s Disease Facts and figures, 2020). Em 2021, o FDA aprovou uma nova 

droga para a DA, através do Programa de Aprovação Acelerada, o Aducanumabe. Esse 

programa permite o acesso antecipado aos medicamentos para doenças graves quando há 

expectativa de benefício clínico, apesar de incerto. No caso do Aducanumabe, foram realizados 

dois ensaios clínicos randomizados de fase III, nos quais foram observados a redução de placas 

β-amiloides cerebrais, embora as evidências de melhorias clínicas nos pacientes tenham sido 

conflitantes, sendo necessários novos estudos pós-aprovação (LALLI et al., 2021). 

Somado a isso, é notável a carência de ferramentas diagnósticas para a DA. Hoje, o 

diagnóstico definitivo é dado através da identificação post mortem de marcadores 

histopatológicos no cérebro dos doentes (placas senis e emaranhados neurofibrilares). Enquanto 

o diagnóstico provável é feito a partir da avaliação clínica dos sintomas em conjunto com 

mapeamento estrutural do cérebro, por meio de exames como tomografia por emissão de 

pósitrons (PET) (SCHELTENS et al., 2016). Entretanto, existem grandes limitações no 

diagnóstico de DA em pacientes, pois a identificação do aumento significativo de fibras e da 

perda de massa cerebral, através do imageamento, associado as observações clínicas de 

sintomas característicos da DA, possivelmente representa um estágio avançado da doença, no 

qual os medicamentos disponíveis são ineficientes. 

Outro grande desafio é o esclarecimento total da patogênese da doença. Uma vez que a 

DA é uma doença multifatorial, fortemente associada ao envelhecimento e outras doenças, além 

de aspectos moleculares, genéticos e ambientais (BLENNOW; DE LEON; ZETTERBERG, 

2006), torna-se difícil a elucidação completa dos mecanismos moleculares envolvidos na 



 

17 
 

neurodegeneração. Entretanto, já se sabe que o acúmulo do peptídeo β-amiloide (Aβ), 

resultando na formação de agregados solúveis (oligômeros) e insolúveis (fibras e placas senis), 

bem como o acúmulo da proteína tau na forma hiperfosforilada, levando a formação de 

emaranhados neurofibrilares (NFTs), constituem as principais marcas patológicas da DA 

(TOMLINSON et al., 1968; TOMLINSON et al., 1970; GOLDGABER et al., 1987; 

GOLDSTEIN, 1990; SISODIA, 1992; ROHER et al., 1993; O'BRIEN; WONG 2011; 

HAMPEL et al., 2021). 

A Tau é uma proteína associada a microtúbulos (MAP) expressa em neurônios, que atua 

na montagem e estabilização dos microtúbulos, e na regulação do transporte axonal. Entretanto, 

a hiperfosforilação anormal da proteína Tau, leva à sua agregação. Como consequência do 

processo de agregação, ocorre a formação dos NFTs, provocando a desestabilização dos 

microtúbulos, afetando o transporte de neurotransmissores, e por fim, resultando na disfunção 

neuronal (KOLAROVA et. al.,2012). Compreender a relação espaço-temporal entre as vias de 

agregação das espécies de Aβ e de tau, é essencial para esclarecer a patogênese da DA. Um dos 

modelos mais aceitos na literatura indica que a via de acúmulo e agregação de Aβ pode ser um 

evento inicial que atua como um gatilho para ativação de outras vias moleculares, incluindo a 

toxicidade mediada por tau e o acúmulo dos NFTs (WANG et al., 2016; HE et al., 2018; 

HAMPEL et al., 2021).  

O peptídeo Aβ, por sua vez, é gerado a partir do processamento fisiológico da proteína 

precursora amiloide (APP), e comumente apresenta 40 ou 42 aminoácidos (O'BRIEN; WONG 

2011). A APP é uma proteína transmembranar, expressa em tecidos cerebrais, que pode ser 

encontrada na membrana celular e no aparelho de golgi nos neurônios. Embora a sua função 

biológica não tenha sido completamente esclarecida, evidências tem indicado que a APP pode 

atuar na remodelação das espinhas dendríticas e nas vias moleculares da neurotransmissão, uma 

vez que um subproduto do seu processamento (sAPP) atua como um ligante específico do 

GABAR1a, resultando na supressão da liberação de vesículas sinápticas (RICE et al., 2019; 

WILHELM et al., 2014).  

Uma vez expressa, a APP é transportada para a membrana plasmática, podendo 

alternativamente, entrar na via lisossomal e ser degradada (NIXON, 2017). Na membrana 

celular, o processamento proteolítico da APP ocorre por duas vias principais, levando a 

formação de diferentes subprodutos: a via não-amiloidogênica, na qual a partir da ação das 

enzimas α- e γ-secretase são gerados os fragmentos p3 e sAPPα (não-patogênicos); e a via 

amiloidogênica, em que as enzimas β-secretase (BACE1) e γ-secretase geram o fragmento 
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sAPPβ (não-patogênico) e o peptídeo Aβ, que pode variar em tamanho de acordo com o local 

de clivagem da γ-secretase na APP (CARDINALE; BIOCCA 2008) (Fig. 1).  

 

 

 

Figura 1- Processamento da proteína precursora amiloide (APP). O processamento da 

proteína APP pode ocorrer pela via não-amiloidogênica, no qual a clivagem pela α-secretase 

gera os fragmentos sAPPα e C83, sendo este último clivado pela γ-secretase, liberando o 

fragmento p3. Ou pela via amiloidogênica, no qual a enzima BACE-1 cliva a APP gerando o 

sAPPβ e o C99, sendo este último clivado pela γ-secretase posteriormente, produzindo e 

liberando o peptídeo Aβ (adaptado de QUERFURTH; LAFERLA, 2010). 

 

Já foi mostrado que o peptídeo Aβ só é neurotóxico quando agregado (LORENZO; 

YANKNER, 1994; WALSH; SELKOE, 2007), e ainda, que em condições fisiológicas, os 

monômeros de Aβ estão envolvidos em vias de sinalização intracelular importantes para a 

neurotransmissão, além de outros processos associados a plasticidade sináptica (KAMENETZ 

et al., 2003; ABRAMOV et al., 2009; ZIMBONE et al., 2018; HAMPEL et al., 2021). 

Entretanto, esse peptídeo tem alta propensão de agregar espontaneamente em meio fisiológico 

(aquoso). E embora os mecanismos moleculares de automontagem dos monômeros em 

agregados ainda tenham sido completamente elucidados, sabe-se que o peptídeo Aβ com 42 

aminoácidos (Aβ1-42) é menos solúvel que o peptídeo composto por 40 aminoácidos (Aβ1-40) 

e, portanto, possui uma cinética de agregação mais rápida (GREICIUS; ROSEN; MILLER, 

2003; WU, 2013). 

Além disso, alguns achados indicam que o processo de agregação de Aβ ocorre por 

diferentes vias interconectadas, e tem início com um processo de nucleação primária, resultando 
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na formação de oligômeros de Aβ (AβOs) desordenados. Esses oligômeros são agregados 

solúveis que vão compor os núcleos de crescimento para o alongamento das fibrilas, que por 

sua vez são estruturas insolúveis nas quais os monômeros de Aβ se agrupam em folhas β 

estabilizadas por pontes de hidrogênio (HAMPEL et al., 2021). Sabe-se ainda que, a partir de 

um processo de nucleação secundária, são formados novos núcleos na superfície das fibrilas de 

Aβ, catalisando a geração de mais AβOs (COHEN et al., 2013; MICHAELS et al., 2020).  

Inicialmente, de acordo com a hipótese da cascata amiloide, proposta originalmente por 

Hardy e Higgins (1992), as placas senis (fibras insolúveis) compostas por peptídeos de Aβ no 

cérebro, seriam o principal fator de patogênese da DA. Porém, estudos mais recentes indicaram 

que os AβOs representam as principais espécies neurotóxicas na doença (FERREIRA; KLEIN, 

2011; CLINE et al., 2018). Como exemplo, o estudo realizado por MEILANDT e colaboradores 

(2009) mostrou que animais modelos da DA, e que ainda não possuíam placas amiloides 

cerebrais, mas possuíam uma quantidade significativa de AβOs, apresentaram um significativo 

déficit cognitivo. 

Os AβOs são descritos bioquimicamente como espécies compostas por Aβ que não são 

precipitadas em uma centrifugação de alta velocidade (KULENKAMPFF et al., 2021), e que 

podem apresentar diferentes pesos moleculares, sendo descritos em uma distribuição que varia 

de dímeros à oligômeros de alto peso (por exemplo, são descritas espécies tóxicas de AβOs 

maiores que 50 kDa) (SEBOLLELA et al., 2014; CLINE et al., 2018). Apesar dos mecanismos 

de patogênese da DA não serem completamente conhecidos, alguns possíveis mecanismos 

acerca da neurotoxicidade dos oligômeros já foram propostos. Alguns estudos indicam que a 

neurotoxicidade é mediada pela interação dos AβOs com receptores neuronais, como o receptor 

de glutamato do tipo NMDA (RNMDA), causando um desequilíbrio na homeostase de cálcio 

e estresse oxidativo, ou também perturbando a integridade da membrana pela geração de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e prejudicando a potenciação de longa duração (LTP) 

(SAKONO; ZAKO 2010, YASUMOTO et al., 2019). 

Apesar dos avanços no conhecimento sobre a atividade neurotóxica dos agregados de 

Aβ, ainda não se sabe quais são as espécies, dentre uma grande e heterogênea população de 

oligômeros encontradas no cérebro de indivíduos com DA, que desempenham um papel chave 

na patogênese da DA. Há estudos na literatura que propõem que os oligômeros de baixo peso 

molecular são as espécies mais relevantes para a doença (LI et al., 2011; FIGUEIREDO et al., 

2013), enquanto outros propõem que os oligômeros solúveis de alto peso são as principais 

neurotoxinas (VELASCO et al. 2012; SEBOLLELA et al. 2014; 2017; SAVIOZ et al. 2016; 
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YASUMOTO et al., 2019). Embora não haja um consenso a respeito da identidade bioquímica 

dos AβOs neurotóxicos, já está bem estabelecido pela literatura que conformações e tamanhos 

distintos de AβOs impactam na neurotoxicidade diferentemente (FIGUEIREDO et al. 2013). 

 

1.2- Anticorpos artificias scFv anti-AβOs. 

 

Com base nos estudos que apontaram os AβOs como espécies-chave no 

desenvolvimento da DA, acelerou-se a busca por anticorpos específicos para as espécies 

oligoméricas. Foram descritos alguns anticorpos específicos para oligômeros 

(conformacionais) gerados por imunização animal, capazes de neutralizar os oligômeros tanto 

in vitro, quanto in vivo (LAMBERT et al., 2007; XIAO et al., 2013). Estes anticorpos foram 

apresentados como uma alternativa aos anticorpos anti-Aβ, previamente usados, que apesar de 

se mostrarem capazes de reduzir a neurotoxicidade do Aβ em estudos in vitro e modelos 

animais, quando levados aos testes clínicos não apresentaram qualquer melhora cognitiva nos 

portadores de DA (KOTILINEK et al, 2002; KLYUBIN et al., 2008). É possível que as falhas 

nos testes clínicos estejam relacionadas ao fato de que os anticorpos do tipo IgG anti-Aβ 

utilizados, ao serem administrados nos pacientes, interagem com todas as espécies de Aβ 

(inclusive monômeros e agregados insolúveis) presentes no cérebro, reduzindo a quantidade de 

moléculas ativas disponíveis para neutralizar as verdadeiras espécies neurotóxicas, os AβOs.  

Há ainda outros desafios no desenvolvimento de anticorpos monoclonais para 

tratamento ou diagnóstico de doenças neurodegenerativas. Anticorpos do tipo IgG, com massa 

molecular de 150 kDa, apresentam expressiva dificuldade para acessar um órgão de acesso 

restrito como o cérebro, pela barreira hematoencefálica (BÉLANGER et al., 2019).  Outro 

desafio para os anticorpos IgGs é a imunogenicidade, pois a porção Fc pode mediar processos 

inflamatórios, representando um risco para o paciente com a formação de edemas ou 

hemorragias (TURNER et al., 1997; LEE et al., 2005). 

Nas últimas décadas, a busca pelo desenvolvimento de fragmentos de anticorpos vem 

crescendo como uma alternativa para contornar os desafios da utilização de IgGs completas no 

diagnóstico e tratamento de doenças cerebrais (BITENCOURT et al., 2020). Dentre eles, estão 

os anticorpos do tipo scFv (single-chain variable fragment), os menores fragmentos de 

anticorpo com um sítio completo de ligação ao antígeno. Os scFv’s são anticorpos artificiais 

formados por uma cadeia única de aproximadamente 30kDa, e que não apresentam a porção 
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Fc. Os scFvs são compostos pelas regiões variáveis das cadeias leve (VL) e pesada (VH) das 

imunoglobulinas, sendo estas ligadas por um curto peptídeo, de cerca de 25 aminoácidos, 

tipicamente composto por resíduos hidrofílicos, como Gly e Ser, que garantem solubilidade e 

flexibilidade à molécula (BITENCOURT et al., 2020) (Fig. 2). 

 

 

 

 

Figura 2- Esquema de uma IgG e de um fragmento de anticorpo do tipo scFv. O scFv é 

composto pelas cadeias leve e pesada da região variável, conectadas por um linker de 

glicina/serina.  

 

Por essas características, anticorpos tipo scFv se tornaram uma estratégia terapêutica 

interessante para doenças neurodegenerativas, pois são moléculas pequenas, portanto com 

acesso ao cérebro facilitado, e são pouco imunogênicos, pela ausência da porção Fc. E ainda, 

podem ser produzidos em E. coli, permitindo uma produção em larga escala a baixo custo (GAO 

et al., 1999; MONNIER, 2013). Diante disso, nosso grupo tem avaliado o potencial da 

utilização de scFv’s anti- AβOs (SEBOLLELA et al., 2017). 
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1.3- Anticorpos NUsc. 

 

Os NUsc’s são anticorpos artificiais humanizados do tipo scFv, que apresentam alta 

especificidade e afinidade por espécies oligoméricas de Aβ (VELASCO et al., 2012; 

SEBOLLELA et al., 2017). Os anticorpos foram selecionados por nosso grupo, em colaboração 

com o grupo do Professor William Klein (Northwestern University, EUA), a partir da biblioteca 

de scFv Tomlinson I e J (NISSIM et al., 1994). Essa biblioteca é composta por fagomídeos 

(vetores de clonagem com capacidade tanto para replicação plasmidial quanto para replicação 

derivada de bacteriófago), que carregam cerca de 108 diferentes sequências de scFv, fusionadas 

a sequência de uma proteína do capsídeo do bacteriófago. A partir da biblioteca, foram 

selecionados os fragmentos de anticorpos anti-AβOs pelo método de phage display, no qual os 

scFvs foram desafiados contra os AβOs, e foram isolados os anticorpos que apresentaram alta 

afinidade e especificidade para AβOs, sendo estes denominados NUsc’s (VELASCO et al., 

2012; SEBOLLELA et al., 2017). 

Estudos vêm sendo realizados para caracterização de NUsc1, um dos anticorpos do 

conjunto NUsc. Verificou-se que NUsc1 é capaz de reconhecer especificamente oligômeros, 

descriminando de agregados insolúveis ou monômeros (VELASCO et al., 2012; SEBOLLELA 

et al., 2017). NUsc1 foi capaz de detectar os AβOs em cultura primária de neurônios e em 

cérebro de camundongos transgênicos APP/PS1. E ainda, se mostrou neuroprotetor em estudos 

in vitro ao reduzir o estresse oxidativo, resultante do acúmulo de EROs induzido por AβOs, e 

a hiperfosforilação de Tau. NUsc1 também é capaz de reconhecer um epítopo conformacional 

único de AβOs, não reconhecendo oligômeros formados por outras proteínas, como lisozima 

(SEBOLLELA et al., 2017). 

Foram realizadas, também, análises bioquímicas para identificar as espécies 

oligoméricas alvo de NUsc1. A partir destas, foi possível observar que o anticorpo apresenta 

uma seletividade relacionada ao tamanho dos AβOs, reconhecendo preferencialmente uma 

subpopulação de AβOs neurotóxicos com massa molecular acima de 50kDa (SEBOLLELA et 

al., 2017). Esta observação representa um grande passo para a identificação das espécies 

oligoméricas relevantes para a DA. 

Diante dos resultados promissores alcançados com o NUsc1, foram realizados estudos 

para a análise da sequência codificante de outros anticorpos do conjunto NUsc. Assim, durante 

a minha iniciação científica, foram identificadas as regiões que determinam a ligação específica 

do antígeno pelo anticorpo (CDRs), dos domínios variáveis das cadeias leve (CDRL1, CDRL2 
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e CDRL3) e pesada (CDRH1, CDRH2 e CDRH3), com intuito de compreender como as 

diferenças entre os resíduos que compõem as CDRs dos anticorpos NUsc’s podem influenciar 

no reconhecimento seletivo dos AβOs. 
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A partir do sequenciamento de diversos anticorpos NUsc’s (Fig. 3), foi possível 

observar que o anticorpo NUsc7 possui a sequência de aminoácidos mais próxima de NUsc1, 

apresentando todas as CDRs completas, contando com a presença de uma tag de histidina e 

apenas um stop codon na sequência da CDRH2. Além disso, foi possível notar que as diferenças 

na composição de aminoácidos entre os anticorpos NUsc1 e NUsc7 estão concentradas nas 

regiões de CDRs (CARRARO, 2018). E, portanto, estas diferenças podem representar que 

NUsc7 reconhece AβOs com tamanhos e conformações distintas das espécies alvo de NUsc1. 

Sendo assim, a partir de agora pretendemos buscar formas de avaliar quantitativamente 

a interação entre o anticorpo NUsc1 e AβOs, além de expandir os estudos bioquímicos para um 

outro anticorpo do conjunto, o NUsc7. Acreditamos que, nesse caminho, contribuiremos para 

o desenvolvimento de uma potente ferramenta terapêutica, composta por anticorpos artificiais 

capazes de neutralizar especificamente oligômeros de Aβ, e desta forma, tratar a DA. 
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2) OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo Geral: 

 

O objetivo geral desse projeto foi desenvolver ensaios para avaliar a afinidade e a 

especificidade da interação dos anticorpos de cadeia única NUsc’s com AβOs, motivados pelas 

possíveis aplicações futuras dos NUsc’s no diagnóstico molecular e no tratamento da Doença 

de Alzheimer. 

 
 

 

2.2- Objetivos Específicos: 

 

 Avaliação da interação de AβOs com o anticorpo NUsc1 em comparação com um scFv 

controle (contra um alvo não relacionado a Aβ). 

 Desenvolvimento de uma metodologia eficiente para a análise quantitativa da afinidade 

de NUsc1 livre com os AβOs alvos. 

 Detecção de NUsc1 in vivo, a partir de extratos do hipocampo de camundongos 

modificados geneticamente para produção ectópica de NUsc1 

 Expressão e purificação do anticorpo NUsc7 ligado a fagos em E. coli, e avaliação da 

sua ligação aos AβOs em comparação a NUsc1 ligado a fago. 
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3) METODOLOGIA: 

 

3.1- Preparação de oligômeros do peptídeo β-amiloide  

 

Como descrito por Chromy et al (2003), 1 mg do peptídeo Aβ1-42 humano (American 

Peptide) foi ressuspendido 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 a temperatura 

ambiente, no fluxo laminar. No dia seguinte, os tubos foram cobertos com parafilme furado, e 

secos utilizando speed vac por 10 minutos. Os tubos foram fechados, selados com parafilme e 

armazenados em caixa contendo sílica dessecante no ultrafreezer a -80°C. 

O tubo com filme de Aβ foi ressuspendido em 5 μL de dimetilsulfóxido (DMSO, 

Sigma), em um fluxo laminar, com movimentos suaves com a pipeta, evitando o atrito entre a 

ponteira e o tubo. A solução foi transferida para um tubo low binding (Axygen) e diluída em 

245 μL de PBS (Laborclin) estéril, sendo mantido em gelo até a próxima etapa. 

Simultaneamente, o veículo foi preparado em outro tubo low binding vazio e estéril, com a 

diluição de 5 μL de DMSO em 245 μL de PBS estéril. Ambos os tubos foram levados ao vórtex 

por 10 segundos e, posteriormente, incubados por 24 h a 4°C. Após a incubação, as amostras 

foram submetidas à centrifugação a 14000g por 10 min a 4°C. O sobrenadante foi transferido 

para um novo tubo pré-resfriado. A preparação de AβOs foi então quantificada pelo método 

calorimétrico de Bradford (BRADFORD, 1976), e aliquotada. As alíquotas foram mantidas a 

4°C (até 3 dias depois da ressuspensão) ou congeladas a -20°C para uso a longo prazo. 

 

3.2- Produção heteróloga do anticorpo NUsc1 em E. coli  

 

A expressão de NUsc1 foi realizada usando bactérias E. coli da cepa HB2151 

transformadas previamente com o vetor pIT-2 contendo a sequência codificadora para NUsc1 

(Velasco et al., 2012; Sebollela et al., 2017). As bactérias foram crescidas em uma placa de 

petri contendo meio TYE sólido, com 100 μg/mL de ampicilina e 1% de glicose. Foi utilizada 

uma colônia isolada para inocular 10 ml de meio 2xTy, suplementado com 100 μg/mL de 

ampicilina e 1% de glicose, que foi incubado no shaker a 37°C, 220-250 rpm, overnight. No 
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dia seguinte, o pré-inóculo foi diluído 1:100 em 1 litro de meio 2xTy, com 100 μg/mL de 

ampicilina e 0,1% de glicose, e então, incubado a 37ºC sob agitação de 250 rpm, até a cultura 

atingir a D.O. de 0,7. Em seguida, foi adicionado 0,5mM de IPTG (Isopropil-b-D-galactosídeo) 

a fim de induzir a expressão do anticorpo. A cultura foi incubada overnight sob agitação de 220 

rpm a 30°C, e centrifugada, no dia seguinte, a 5000g por 60 minutos a 4°C. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi coletado e centrifugado novamente a 5000g por 30 minutos 

a 4°C, e imediatamente usado na purificação do anticorpo.  

Para a purificação de NUsc1, o meio de cultura foi diluído na proporção 1:2 em PBS pH 

7,4 gelado. A coluna de proteína A utilizada foi a HiTrap Protein A HP (GE), de 5 ml, que foi 

previamente lavada com água milli-Q (5 volumes de coluna), e depois equilibrada com 10 

volumes de coluna de PBS pH 7,4, sendo que todo o processo de preparação da coluna e 

purificação do anticorpo ocorreu a 4°C (em câmara fria). O meio diluído em PBS foi carregado 

na coluna em fluxo de 0,7ml/min. Após o carregamento, a coluna foi lavada com 50 volumes 

de coluna de PBS pH 7,4 + 300mM de NaCl e depois, lavada com 80 volumes de coluna de 

PBS pH 7,4. Em cada microtubo que iria receber o eluato foi 60 μL de Tris 1M pH 8 para 

neutralizar a glicina utilizada na eluição. NUsc1 foi eluído da coluna com tampão glicina 100 

mM pH 3, com fluxo máximo de 0,7ml/min, em frações de 250μl. Após a eluição, a 

quantificação de NUsc1 foi realizada pelo método de Bradford (BioRad) (Fig.4).  
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Figura 4- Esquema do protocolo de expressão e purificação do scFv NUsc1 livre de fago. 

Expressão do anticorpo NUsc1 em bactérias E.coli HB2151-pIT2-NUsc1, e posterior 

purificação de NUsc1 por cromatografia de afinidade utilizando coluna de proteína A. 

 

3.3- Formação do complexo entre NUsc1 e AβOs  

 

A formação in vitro e detecção do complexo entre NUsc1 e AβOs foi realizada seguindo 

protocolo desenvolvido anteriormente pelo nosso grupo, descrito na tese de André Bitencourt 

(BITENCOURT, 2019). A formação do complexo foi induzida utilizando beads magnéticas 

cobertas com cobalto (Dynabeads His-Tag Isolation and Pulldown. Thermo Fisher), que 

apresentam alta afinidade para tags de poli-histidina (presente em NUsc1 e no scFv controle). 

Além de NUsc1, beads também foram funcionalizadas com um scFv controle previamente 

isolado pela capacidade de ligar toxinas do escorpião Tityus serrulatus (gentilmente cedido pelo 

Prof. Jose Elpídio, Depto. Bioquímica e Imunologia, FMRP). Foram usados 5μl de Dynabeads 

em cada reação. Os anticorpos foram conjugados às beads (5µg), em Binding/Wash Buffer 

diluído 1:2 (100mM Fosfato de Sódio, 600 mM NaCl e 0,02% Tween™ -20) em volume final 

de 500μl. Os tubos foram mantidos sob agitação vertical por 30 minutos a 4ºC, e então 

submetidos a precipitação em estante magnética por 1 minuto. O líquido foi retirado com uma 
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ponteira posicionada na parede oposta a parede em que as beads estavam concentradas, e 

descartado. Esse processo de lavagem das beads foi repetido três vezes com 700μl de 

Binding/Wash Buffer. Após bloqueio (0,5% de BSA diluído em Binding Buffer por 1 hora, a 

4ºC, sob agitação vertical), as beads foram lavadas 1 x 1 ml em Binding/Wash Buffer para 

remover o excesso de BSA e incubadas com AβOs, produzidos em nosso laboratório conforme 

descrito acima, (concentração final de 0,8 μM) em PBS durante 2h a 4 ° C, sob agitação vertical. 

Os AβOs não ligados foram removidos em lavagens de 5 x 1 ml com Binding/Wash Buffer. 

Após as lavagens, as beads foram ressuspensas em 1000μl de Binding/Wash Buffer, e então, 

20% (equivalente a 200μl) do conteúdo de beads foi destinado ao ELISA, e os demais 80% ao 

WB. 

 

3.4- “ELISA em beads” para detecção do complexo NUsc1/AβOs 

 

À alíquota de beads destinada ao ELISA, foi adicionado o anticorpo primário anti-Aβ 

6E10 (BioLegend, 1: 2000) diluído em Binding Buffer com 0,1% BSA. Após 1 hora de 

incubação a temperatura ambiente, as beads foram lavadas com 700μl Binding/Wash Buffer três 

vezes, e foi adicionado o anticorpo secundário anti-mouse IgG-HRP (Santa Cruz 

Biotechnology), diluído 1:20000 em Binding Buffer com 0,1% BSA. Os tubos foram incubados 

por 1 hora, em temperatura ambiente, sob agitação. Após quatro ciclos de lavagem como já 

descrito, todo o líquido foi retirado, e foi adicionado 100μl de TMB (Sigma). A reação foi 

incubada no escuro e em temperatura ambiente (por aproximadamente 2 min), até se notar a 

alteração de cor de castanho para azul. A reação foi interrompida com 50μl de ácido sulfúrico 

0,5M. O volume de cada tubo foi transferido para uma placa de 96 poços, e a absorbância a 450 

nm foi medida em um leitor de placas EnSpire (PerkinElmer). 

 

3.5- Western Blot para identificação de formação do complexo NUsc1/AβOs 

 

O volume restante das beads de cada condição foi novamente submetido a precipitação 

em estante magnética, e o sobrenadante foi descartado. Em seguida, foram adicionados 20μl de 

PBS e 5μl de tampão de amostra (62.5 mM Tris-HCL, 2% SDS, 10% v/v glicerol, 0,1 M 

ditiotreitol, 0,01% azul de bromofenol, pH 6,8), seguido por fervura (96°C) por 3 min. As 

amostras foram colocadas na estante magnética, e os sobrenadantes retirados rapidamente para 

serem aplicados em gel de 1mm de espessura de poliacrilamida 12% (12% de acrilamida, 0,32% 
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bis-acrilamida, 375 mM Tris, 0,01% SDS, 0,01% PSA, 0,08% TEMED, pH 8,8), e a corrida de 

eletroforese SDS-PAGE procedeu sob voltagem constante de 90V por 2 h e 30min, em tampão 

de corrida (25 mM Tris, 192 mM glicina, 0,1% SDS, pH 8,3). Foi utilizado 7 uL do marcador 

de peso molecular All-Blue (BioRad). Do gel, as proteínas foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose 0,45 μm (GE Healthcare Life Sciences), usando um sistema de 

transferência semi-seco (Trans-blot Turbo Transfer System (Bio-Rad)) a ~16V (voltagem 

variável) a 300 mA durante 40 min, em tampão de transferência (48 mM Tris, 39 mM glicina, 

20% metanol, 0,04% SDS). Após a transferência, a membrana foi incubada em solução de 

bloqueio, composta por leite em pó desnatado 5% diluído em TBS-T (20 mM Tris pH 7,5, 150 

nM NaCl, 0,1% Tween 20), por 1 h. Em seguida, a membrana foi incubada com solução de 

anticorpo anti-his tag (Sigma) diluído 1:2000 em solução de BSA 2%/TBS-T, a 4°C e sob 

agitação suave, overnight. Após a lavagem da membrana com solução TBS-T (3 x 10 min), esta 

foi incubada com o anticorpo secundário anti-mouse IgG-HRP (Amersham) 1:6000, diluído em 

solução BSA 2%/TBS-T, por 1 h a temperatura ambiente e sob agitação. A membrana foi lavada 

5 vezes, por 10min, com solução TBS-T e revelada com o kit ECL Prime Western Blotting 

Detection Reagent (GE). As imagens foram capturadas usando o fotodocumentador ChemiDoc 

(Bio-Rad). 

 

3.6- Análise quantitativa da ligação de NUsc1 à AβOs através de Ressonância 

Plasmônica de Superfície (SPR). 

 

Os experimentos de SPR foram realizados em um sistema Biacore T200 (GE Healthcare 

Life Sciences), com a utilização de um chip sensor CM5. Para iniciar o experimento, foi 

inserido no equipamento o chip CM5, um tubo especial para o Biacore contendo 150µL do 

anticorpo anti-c-myc tag 9E10 diluído a 20µg/mL em PBS, e um frasco acoplado à área externa 

do equipamento com o tampão de corrida HBS-N (0,01 M HEPES pH 7,4; 0,15 M NaCl). O 

sistema foi iniciado com o comando “prime”, e as configurações para a imobilização do ligante 

foram determinadas. Inicialmente, as células de fluxo foram submetidas a 3 ciclos de passagem 

do tampão de corrida HBS-N. Para a imobilização do ligante, a taxa de fluxo foi ajustada para 

50µL/min e a temperatura para 25°C. Após a imobilização, foram estabelecidos outros 

parâmetros para os estudos de interação. Para avaliar a ligação de NUsc1 ao 9E10 imobilizado, 

foram preparadas quatro soluções com volume de 400µL e concentrações de 0µg/mL, 2µg/mL, 

10µg/mL e 20µg/mL de NUsc1. Os parâmetros selecionados de injeção da amostra foram: 
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tempo de contato (do NUsc1 com 9E10 imobilizado) igual a 400s, taxa de fluxo igual a 

30µL/min e tempo de dissociação de NUsc1 igual a 900s. Foram selecionados, também, dois 

passos de regeneração ao final da corrida, com glicina 2M pH 2,0 e NaCl 2M, com taxa de 

fluxo de 30µL/min e tempo de contato de 30s. Reproduzimos esse ensaio de interação 

utilizando, desta vez, o NUsc1 como ligante secundário para a captura de AβOs. Para avaliar a 

ligação de NUsc1 aos AβOs, foram utilizados os seguintes comandos: <flowpath 3 (referente 

ao canal imobilizado com os anticorpos) <ligand capture <sample AβOs. Os parâmetros 

utilizados para a injeção de NUsc1 (10µg/Ml; ligante secundário) foram: 300s de tempo de 

captura, a taxa de fluxo de 30µL/min e tempo de estabilização de 60s. Para os AβOs foram 

avaliadas quatro concentrações diferentes, 0,5µM; 1µM, 2µM e 4µM, além do branco (0µM) 

referente ao tampão HBS-N. Os parâmetros utilizados para a injeção dos AβOs foram: 400s de 

tempo de captura, a taxa de fluxo de 30µL/min e o tempo de dissociação foi de 500s, sendo 

todo o processo realizado a 25°C. Também foi realizado um segundo ensaio, utilizando os 

mesmos parâmetros determinados para os AβOs e no mesmo chip imobilizado com 9E10, no 

qual foi avaliado a interação de AβOs por NUsc1, em comparação com oligômeros de lisozimas 

(4µM), preparados como descrito por Vieira et al. 2007, e Sebollela et al. 2017. Em todos os 

ensaios, ao final de cada ciclo foi feito um passo de estabilização, com a passagem do tampão 

HBS-N por 200s, seguido por dois passos de regeneração do chip: com glicina 2M pH 2,0 e 

NaCl 2M, ambos com taxa de fluxo de 30µL/min e tempo de contato de 30s.  

A partir dos ensaios de interação realizados no SPR, foram obtidos sensogramas que 

descrevem o progresso da ligação entre o anticorpo e o analito, e que foram analisados através 

do software Evilfit (SVITEL et al., 2003). O programa Evilfit utiliza os dados cinéticos obtidos 

no ensaio para calcular quantativamente a afinidade do anticorpo pelo analito, fornecendo o KD 

da interação. A cinética de ligação entre as moléculas é descrita pela taxa de ativação (k on) e a 

taxa de desativação (k off), sendo KA = k on / k off  e  K D = 1 / K A. Considerando que a 

concentração do analito c no fluxo é mantido constante durante o experimento de SPR, o 

progresso da ligação s (no tempo t) segue a equação: 
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3.7- Detecção de NUsc1 em extratos de hipocampo de camundongos 

 

Extratos do hipocampo de camundongos WT (C57BL) previamente transduzidos com 

o vetor viral AAV-NUsc1, para expressão ectópica de NUsc1 no cérebro desses animais 

(SELLES et al., em revisão) foram preparados, congelados a -20°C, e cedidos a nós pelo Prof. 

Sergio T. Ferreira e pela Dra. Maria |Clara Selles (Instituto de Bioquímica Médica, UFRJ). 

Inicialmente, quantificamos a quantidade de proteína total nos extratos pelo método de 

Bradford (BRADFORD, 1976). Para a quantificação dos níveis de NUsc1, realizamos um 

ELISA (Fig. 5). O coating dos poços com 90μL/poço do anticorpo anti-cMyc (rabbit; Sigma), 

diluído 1:1000 em PBS overnight a 4°C. Em seguida, os poços foram lavados com 300μL de 

PBS por três vezes, e bloqueados com 200μL de solução de BSA (Sigma)/PBS 2%, a 

temperatura ambiente, sob agitação durante 1 hora. Após o bloqueio, os poços foram novamente 

lavados com 300μL de PBS por três vezes. Após as lavagens, foram adicionados 80μL/poço 

dos extratos diluídos em BSA/PBS 2% (600µg/mL), e a placa foi deixada sob agitação suave 

overnight a 4°C. Após a incubação, os poços foram lavados com solução de Tween20/PBS 

0,1% cinco vezes (300μL/poço). Em seguida, foi adicionado 80μL por poço do anticorpo 

primário de detecção, anti-his tag (mouse; Sigma), diluído 1:5000 em BSA/PBS 2%, e incubado 

a temperatura ambiente sob agitação por 1 hora. Os poços foram lavados com solução de 

Tween20/PBS 0,1% três vezes, e foi adicionado o anticorpo secundário de detecção, anti-mouse 

IgG-HRP (GE Life Sciences) diluído 1:5000 em BSA/PBS 2%, e 80μL foi adicionado por poço, 

para incubação a temperatura ambiente, com agitação por 1 hora. Após a lavagem dos poços 

por três vezes com tween-20/PBS 0,1% (300 µL por poço), foi adicionado 80μL da solução 

cromogênica de tetrametilbenzidina (TMB; Sigma) aos poços, e a placa foi incubada no escuro 

de 5-15 minutos. A reação foi interrompida com a adição de 40μL de solução de ácido sulfúrico 

(H2SO4) 0,5M. A densidade óptica dos poços foi imediatamente lida no comprimento de onda 

de 450 nm. Os resultados foram analisados pelo Teste t de Student.  
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Figura 5- Esquema do ensaio de detecção de NUsc1 em extratos de hipocampo de 

camundongos. Protocolo de detecção de NUsc1 expresso em extratos de hipocampo de 

camundongos previamente transduzidos com o vetor vital AAV-NUsc1 por ELISA. 

 

 

3.8- Produção e purificação de NUsc’s ligados a fago 

 

A partir de estoques das bactérias E. coli TG1-NUsc1 e TG1-NUsc7 congeladas a -80°C 

em glicerol 15%, iniciou-se a produção destes anticorpos no formato ligado a fagos (pbNUsc1 

e pbNUsc7) (Fig. 6). Alíquotas de TG1- NUsc1 e TG1-NUsc7 foram descongeladas e 

cultivadas overnight em uma placa de meio LB ágar, com 1% de glicose e 100 μg/mL de 

ampicilina (INLab), a 37°C. Uma colônia isolada de cada cepa foi inoculada em meio LB 

líquido com 1% de glicose e 100 μg/mL de ampicilina, e incubada overnight a 37°C, sob 

agitação de 220 rpm. As culturas bacterianas foram então diluídas em meio líquido 2xTY 

(1:100) com 1% de glicose / 100 μg/mL de ampicilina, e incubadas a 37°C sob agitação de 220 

rpm, até a DO de 0,4. Em seguida, em 50 mL de cada cultura foram adicionados 250 μL do 

fago auxiliar KM13, e procedeu-se incubação por 1 hora sob agitação leve (50 rpm) a 37°C. As 

culturas infectadas foram centrifugadas a 3300g durante 10 minutos a 4°C. Os sobrenadantes 

foram descartados, e os pellets foram cuidadosamente ressuspendidos em 50 mL do meio 2xTY 
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com 0,1% de glicose / 100 μg/mL de ampicilina / 50 μg/mL de Canamicina. Em seguida, as 

culturas foram incubadas overnight a 30°C sob agitação de 230 rpm. No dia seguinte, as culturas 

foram submetidas à centrifugação a 3300g por 10 minutos a 4°C, e então, iniciou-se o processo 

de purificação dos anticorpos. Os sobrenadantes, contendo os anticorpos NUsc1 ou NUsc7 

ligados a fago, foram submetidos a uma centrifugação a 11200g por 30 minutos a 4°C. Em 

seguida, a 25mL de cada sobrenadante foi adicionada solução de PEG/NaCl (20% de polietileno 

glicol 6000 e 2,5 M de NaCl), na proporção de 1:4 (PEG/NaCl: sobrenadante), e os pellets 

foram descartados. As misturas foram homogeneizadas suavemente e mantidas em gelo por 1 

hora. Depois, estas foram submetidas à centrifugação a 10800g por 30 minutos a 4°C. Os pellets 

foram ressuspendidos em 320μL de PBS gelado, e adicionado 80μL da solução de PEG/NaCl. 

Após uma nova homogeneização suave, as misturas foram mantidas em gelo, em repouso, por 

20 minutos. Depois, foram centrifugadas a 3300g por 30 minutos a 4°C. Os novos pellets foram 

ressuspendidos em 400μL de PBS gelado, e submetidos à centrifugação a 11600g por 5 minutos 

a 4°C. Os sobrenadantes contendo pbNUsc1 ou pbNusc7 purificados, foram armazenados a 

4°C, após suplementação de azida 0,02%. 
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Figura 6- Esquema do protocolo de expressão e purificação do scFv NUsc1 ligado a fago. 

Expressão do anticorpo pbNUsc1 em bactérias E.coli TG1-pIT2-NUsc1, e posterior purificação por 

precipitação com a utilização de PEG/NaCl. 

 

3.9- Detecção de AβOs por ELISA usando NUsc’s ligados fago 

 

As amostras de AβOs (diluídos em PBS nas concentrações 12,5nM, 25nM, 50Nm e 

100Nm), de oligômeros de lisozima em PBS (LisOs, 100nM) e monômeros de lisozima em 

PBS (LisM, 100nM) foram adicionadas a uma placa de ELISA (100μL/poço), overnight a 4°C.    

No dia seguinte, os poços foram lavados com 300μL de PBS por três vezes. Os poços 

foram submetidos à etapa de bloqueio com 200μL de solução de BSA (Sigma)/PBS 2%, a 

temperatura ambiente e em agitação durante 1 hora. Após o bloqueio, os poços foram 

novamente lavados com 300μL de PBS por três vezes. Em seguida, foram adicionados os 

anticorpos primários de detecção: pbNUsc1, pbNUsc7 ou 6E10 (Biogen). O volume de 100μL 

de pbNUsc1 ou pbNUsc7 diluído em solução de BSA/PBS 2% na proporção de 1:40 foi 

adicionado aos poços. Já o anticorpo controle 6E10 foi diluído na proporção de 1:1000 em 
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BSA/PBS 2%, também no volume de 100μL. Os anticorpos foram incubados sob agitação, 

durante 1 hora em temperatura ambiente. Após a incubação, os poços foram lavados com 

solução de Tween20/PBS 0,1% três vezes. Em seguida, iniciou-se a etapa de adição dos 

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

(GE Life Sciences). Ambos os anticorpos foram diluídos em BSA/PBS 2% na proporção de 

1:5000, e adicionado 100μL dessa diluição por poço, para serem incubados em temperatura 

ambiente, sob agitação constante por 1 hora. Após a incubação, os poços foram lavados 

novamente com solução de Tween20/PBS 0,1% por três vezes. O volume de 80μL 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 40μL de solução de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5M. A densidade 

óptica dos poços foi imediatamente lida no comprimento de onda de 450 nm. 

 

3.10- Mutação sítio-dirigida na sequência codificante de NUsc7 

 

A partir da sequência de DNA codificante do anticorpo NUsc7, obtida durante a minha 

iniciação científica em nosso laboratório, foi possível projetar e desenhar primers para 

realização de uma mutação sítio-dirigida na CDR 2 da cadeia pesada de NUsc7, removendo o 

stop codon presente, e substituindo por uma sequência codificadora do aminoácido glutamato, 

conforme o esquema da figura 7.  Para a mutagênese, foram desenhados e sintetizados os 

primers: NUsc7 reverse (5’GTCTGCGTACGCTGTCTCCACACCCCCATTCGA3’) e NUsc7 

forward (5’TCGAATGGGGGTGTGGAGACAGCGTACGCAGAC3’), complementares a 

sequência codificante de NUsc7, com exceção do stop códon. O processo de montagem da 

reação foi realizado em gelo. Para 20μL de reação de mutagênese foi adicionado primeiramente 

11,62 μL de água nuclease-livre, depois 4μL do tampão 5x phusion HF (New England Biolabs), 

seguido de 0,4 μL de dNTPs (10mM), 1 μL do primer forward (10 μM), 1 μL do primer reverse 

(10 μM), 1,18μL do vetor pIT-2-NUsc7 (equivalente a 40ng) e 0,6 μL de DMSO 3% (Sigma). 

Após a adição de DMSO, o conteúdo da reação foi misturado bem, e então, foi adicionado 0,2 

μL da enzima Phusion High Fidelity DNA Polymerase [2000un/Ml (New England Biolabs)], 

seguido de outra homogeneização com a pipeta. Após a adição da enzima, os microtubos 

contendo os componentes das reações foram rapidamente transferidos para o termociclador pré-

aquecido em 98°C. Para a mutagênese foram montadas três reações com o mesmo conteúdo, 

testando diferentes temperaturas de anelamento, com base no Tm dos primers. A termociclagem 
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foi ajustada para uma desnaturação inicial de 98°C por 30 segundos, seguido de 30 ciclos com: 

98°C por 10s; 66°C, 69°C e 72°C por 25s (três diferentes temperaturas de anelamento testadas 

para cada reação), e 72°C por 1min30s. Com uma extensão final de 72°C por 5 min.  

Após a termociclagem, as amostras foram tratadas com 0,4μL da enzima de restrição 

DpnI [10un/μL (New England Biolabs)], overnight a 37°C, para degradação do DNA parental. 

E então, bactérias DH5α competentes recém-preparadas foram transformadas com 40ng do 

vetor pIT2-NUsc7 mutado. As bactérias e o DNA foram misturados gentilmente e deixados no 

gelo por pelo menos 30min. O microtubo contendo a mistura foi incubado a exatamente 42°C, 

por 90 segundos. Rapidamente o tubo foi transferido para o gelo e deixado resfriar por 1-2min. 

Em seguida, foi adicionado 800µl de meio SOC, e a cultura foi incubada cultura por 45min, a 

37°C. Após a incubação, a cultura foi centrifugada por 3 min, a 3000rpm e a 25ºC. E então, 

metade do volume do sobrenadante foi desprezado, e o restante foi ressuspendido com o pellet 

bacteriano. Depois, 100µl dessa cultura foi aplicada sobre uma placa de petri com meio LB 

sólido, e suplementada com 1% de glicose e 100 μg/mL de ampicilina, e colocada para 

incubação a 37°C overnight. No dia seguinte, com o êxito da transformação, foi selecionada 

uma colônia isolada, e crescido um pré-inóculo em 10ml de meio LB, com 1% de glicose e 100 

μg/mL de ampicilina. Esse pré-inóculo foi aliquotado, e congelado com glicerol 30%.  
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Figura 7- Esquema do protocolo de mutagênese de NUsc7. A mutagênese do anticorpo 

NUsc7 foi realizada em três principais etapas: Iniciou-se com o ciclo término, no qual foi 

sintetizada uma nova fita mutante, com a ação da enzima DNA polimerase High Fidelity. 

Depois, o DNA parental metilado foi digerido a partir do tratamento com a enzima DpnI, para 

então, transformar o produto da reação em bactérias E. coli TG1 competentes. 
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4) RESULTADOS 

 

4.1- Avaliação da seletividade e afinidade da interação de NUsc1 com AβOs: 

 

Nosso grupo desenvolveu recentemente um ensaio para o isolamento bioquímico do 

complexo NUsc1-AβOs, descrito na tese de André Bitencourt (BITENCOURT, 2019), que 

utiliza beads magnéticas funcionalizadas com NUsc1, e incubadas com AβOs produzidos in 

vitro. Resultados obtidos usando esse ensaio mostraram que os AβOs formam um complexo 

com o anticorpo, que pode ser eluído com uma solução concentrada de imidazol, demonstrando 

a capacidade de isolamento do complexo em condições não-desnaturantes (BITENCOURT, 

2019). 

A partir desses dados, surgiram novas perguntas importantes, acerca da força e 

seletividade da interação entre NUsc1 e os AβOs. Para responder essas questões, reproduzimos 

o ensaio de “ELISA em beads” a fim de monitorar a formação do complexo entre o NUsc1 e 

os AβOs, em comparação com a interação de um scFv controle dirigido contra um antígeno não 

relacionado a AβOs (gentilmente cedido pelo Prof. Dr. José Elpídio Barbosa, Depto. de 

Bioquímica e Imunologia – FMRP).  

Beads magnéticas foram funcionalizadas com NUsc1 ou com o scFv controle (ambos 

produzidos em E.coli no formato livre de fago, e purificados), e incubadas com AβOs sintéticos. 

Uma alíquota (aproximadamente 20%) das beads foi destinada à análise por ELISA, e o restante 

do conteúdo foi fervido, colocado novamente na estante magnética, para separar as beads dos 

anticorpos e AβOs e, então, serem analisados por WB (Figura 8). 
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Figura 8- Esquema do ensaio para monitoramento da formação do complexo NUsc1/AβO 

utilizando beads magnéticas. Os AβOs foram incubados com beads funcionalizadas com 

NUsc1 ou um scFv de controle. A formação de complexos foi analisada por ELISA ou WB. 

Uma alíquota (20% das beads) foi analisada por ELISA, usando o anti-Aβ (6E10) como 

anticorpo primário de detecção. O restante das beads (80%) foram submetidas à fervura, e as 

proteínas eluídas nesse processo foram analisadas por WB. 

  

 

A formação do complexo NUsc1/AβO, em comparação com o scFv controle, foi 

analisada por ELISA em beads usando o anti-Aβ 6E10 como anticorpo primário de detecção. 

Como esperado, AβOs foram eficientemente capturados pelas beads funcionalizadas com 

NUsc1, como evidenciado pelo sinal alto na leitura do ELISA, em comparação ao sinal baixo 

obtido na condição beads-scFv controle (Fig. 9A). E ainda, não foi observado um sinal 

significativo nas beads funcionalizadas com NUsc1 ou scFv controle na ausência de AβOs, 

indicando que o sinal das demais condições é referente à captura dos oligômeros pelos 

anticorpos (Fig. 9A).  

Realizamos, também, um WB de todas as condições avaliadas, utilizando o anticorpo 

primário anti-c-myc tag (9E10) na detecção, para confirmar a presença de NUsc1 e scFv 

controle nas amostras (Fig. 9B). Observamos uma marcação próxima ao peso molecular 

esperado para ambos os anticorpos (29kDa), confirmando que havia uma quantidade similar de 
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NUsc1 e scFv funcionalizados nas beads que foram incubadas com AβOs e que, portanto, a 

diferença no sinal de detecção de AβOs visto no ELISA é devido a formação específica do 

complexo NUsc1/ AβO.  

 

 

 

Figura 9- Análise da formação do complexo NUsc1/ AβO. (A) 20% do conteúdo de beads 

foi analisado por ELISA usando anti-Aβ (6E10) como o anticorpo primário de detecção, e anti-

mouse IgG-HRP como secundário. As barras representam a média ± SEM (quatro experimentos 

independentes). O asterisco indica valor de p <0,05 (teste t de Student). (B) As proteínas ligadas 

no conteúdo restante de beads (80% do inicial) foram eluídas por fervura, e analisadas por WB, 

utilizando os anticorpos de detecção anti-c-myc tag (9E10) e anti-mouse IgG-HRP, para 

confirmação da presença dos anticorpos NUsc1 e scFv controle. 

 

 

Após a obtenção dos dados de formação seletiva do complexo NUsc1/ AβOs, decidimos 

avaliar quantitativamente a afinidade de NUsc1 pelos AβOs, utilizando a técnica de 

Ressonância Plasmônica de Superfície (SPR). Inicialmente, testamos a imobilização de NUsc1 

em um chip CM5, para monitorar a interação com AβOs. Nesse teste, foram avaliadas quatro 

diferentes concentrações de AβOs (0µM; 0,25µM; 0,5µM e 1µM), além de uma condição de 

oligômeros de lisozima (LisOs) a 1µM, como controle negativo. O sensograma com a resposta 

de interação entre as amostras e NUsc1 imobilizado pode ser observado na Fig.10. 
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Figura 10- Monitoramento da interação de AβOs com NUsc1 imobilizado por SPR. 

Sensograma representativo da interação de AβOs, nas concentrações 0µM; 0,25µM; 0,5µM e 

1µM, com o anticorpo NUsc1 imobilizado no chip CM5. Foi avaliada também a interação de 

NUsc1 com oligômeros de lisozima (LisOs) a 1µM. 

 

 

Podemos observar que as condições com maiores concentrações de AβOs (0,5µM e 

1µM) apresentaram as maiores respostas de interação, enquanto na condição controle de LisO 

1µM não foi observado sinal algum, indicando que houve interação NUsc1-AβOs. Entretanto, 

o sinal de resposta foi baixo (aproximadamente 60 RU), e a associação/dissociação entre NUsc1 

e AβOs foi muito rápida, impossibilitando a realização de uma análise quantitativa mais 

detalhada dessa interação, e a determinação da constante de dissociação entre as moléculas. 

Esses resultados nos levaram a suspeitar que a imobilização de NUsc1 no chip não seria a 

melhor estratégia para quantificar a interação de NUsc1 aos AβOs. 

Então, buscamos uma nova estratégia para medir a afinidade de NUsc1 com os AβOs. 

Utilizamos o anticorpo IgG anti-c-myc 9E10, que se liga ao NUsc1 via a myc-tag, como ligante 

imobilizado no chip. Em seguida, procedemos a ligação do anticorpo NUsc1 ao chip, como 

ligante secundário. Por fim, passamos um fluxo da preparação de AβOs. 

Primeiramente, imobilizamos o anticorpo 9E10 no chip CM5. Depois, passamos o 

NUsc1 em fluxo como analito, para avaliar a interação com o 9E10 imobilizado. Foram 
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avaliadas três diferentes concentrações de NUsc1 (2µg/mL, 10µg/mL e 20µg/mL), além do 

branco (0µg/mL), resultando em um sensograma de resposta de interação 9E10-NUsc1 por 

tempo (Fig.11).  

 

 

 

Figura 11 - Monitoramento da ligação de NUsc1 ao anticorpo 9E10 imobilizado, por SPR. 

Sensograma representativo da ligação de NUsc1 ao anticorpo IgG anti-myc 9E10 imobilizado 

no chip CM5. Foram avaliadas três diferentes concentrações de NUsc1 (2µg/mL, 10µg/mL e 

20µg/mL), além do branco referente a passagem do tampão HBS-N. 

 

 

É possível observar que a ligação entre essas moléculas foi bem-sucedida. A interação 

entre as moléculas apresentou uma resposta concentração-dependente, alcançando um sinal de 

aproximadamente 850 RU. E ainda, notou-se um perfil típico de ligação entre as 

macromoléculas no sensograma, apresentando as três fases da cinética de interação: associação, 

estado estacionário e dissociação de NUsc1 ao 9E10 imobilizado. 

Em seguida, utilizando o NUsc1 ligado ao 9E10, procedemos o ensaio para a captura de 

AβOs (Fig. 12A). Primeiramente, realizamos uma injeção de NUsc1 diluído em PBS 
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(10µg/mL), e após a ligação do anticorpo NUsc1 ao 9E10 e o tempo de estabilização do 

complexo, injetamos as amostras de AβOs e uma amostra controle de LisOs (4µM) (Fig. 12B).  

 

 

 

 

Figura 12- Captura de AβOs pelo NUsc1 usando estratégia “sanduíche”. A) Esquema 

representativo da estratégia sanduíche utilizada para a captura de AβOs pelo scFv NUsc1.  Na 

primeira etapa, a IgG anti-c-myc (9E10) foi imobilizada na superfície do chip CM-5. Em 

seguida, NUsc1 foi imobilizado no chip através da ligação com 9e10, via myc-tag. Por fim, a 

solução contendo AβOs foi passada em fluxo pelo NUsc1 imobilizado. B) Respostas relativas 

geradas pela injeção das amostras de AβOs (4µM) e LisOs (4µM). 
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O resultado deste ensaio mostrou a eficiência da estratégia sanduíche adotada para obter 

uma resposta relativa da interação entre NUsc1 e AβOs. É possível notar que o sinal-resposta 

da interação entre o NUsc1 e os AβOs, de aproximadamente 400 RU, foi significativamente 

superior ao sinal obtido com LisOs (menor que 200 RU). Ademais, não foi detectado nenhum 

sinal com a passagem de tampão de corrida com o 9E10 imobilizado, ou com o NUsc1 ligado 

ao 9E10, na ausência de AβOs (dados não mostrados). 

Decidimos reproduzir esse ensaio de binding, expandindo as concentrações de AβOs 

testadas, a fim de utilizar o sensograma-resposta para calcular quantitativamente a afinidade de 

NUsc1 pelos AβOs. Utilizando o mesmo chip imobilizado com 9E10 e seguindo os parâmetros 

adotados no ensaio descrito anteriormente, foram avaliadas quatro concentrações de AβOs 

(0,5µM; 1µM, 2µM e 4µM), além do branco (0µM) (Fig. 13). 

 

 

Figura 13 – Monitoramento da ligação de NUsc1 aos AβOs por SPR através da estratégia 

“sanduíche”. Sensograma representativo da ligação de NUsc1 ao 9E10, indicado pela primeira 

seta e da captura de AβOs por NUsc1, indicado pela segunda seta. Foram realizados três 

experimentos independentes, nos quais foram avaliadas quatro diferentes concentrações de 

AβOs. 
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O ensaio de interação por meio da estratégia “sanduíche” mostrou que NUsc1 ligou-se 

de forma concentração-dependente e com alta afinidade aos AβOs. A partir do sensograma 

obtido, utilizamos o software Evilfit para calcular a constante de dissociação (KD) da interação 

entre NUsc1 e AβOs. Para esta análise foi considerada apenas a curva referente a 

associação/dissociação de NUsc1 com os AβOs, e o KD calculado foi de 3,42 10-9M, 

confirmando a alta afinidade de NUsc1 pelos AβOs alvo. 

 

4.2- Quantificação de NUsc1 produzido in vivo. 

 

Os dados promissores de neutralização de AβOs por NUsc1 obtidos por nosso grupo e 

colaboradores nos últimos anos (VELASCO et al., 2012; SEBOLLELA et al., 2017, MENDES 

et al., 2018; CLINE et al., 2019; BITENCOURT, 2019; BITENCOURT et al., 2020; KLEIN et 

al., 2020), associados aos dados presentes de alta afinidade e seletividade de NUsc1 por AβOs, 

nos motivaram a desenvolver um ensaio para quantificar a  produção endógena de NUsc1 em 

camundongos C57BL infectados com o vetor viral AAV-NUsc1 (SELLES et al., em revisão). 

Esse estudo pré-clínico visa avaliar o potencial terapêutico de NUsc1 em modelos animais da 

Doença de Alzheimer (SELLES et al., em revisão).  

Utilizamos extratos de hipocampo desses animais para quantificar os níveis de NUsc1 

usando ELISA sanduíche, no qual o anticorpo anti-his tag foi usado na etapa de detecção, e o 

anti-myc como captura. O ensaio foi realizado com amostras de seis animais (três no grupo 

AAV-NUsc1 e três no grupo veículo). O resultado indicou a presença do scFv NUsc1 nos 

extratos hipocampais de camundongos infectados com AAV-NUsc1, apresentando uma 

diferença estatística com relação aos animais controles (Fig. 14). Com esse dado, conseguimos 

demonstrar que a estratégia de infecção com o vetor viral AAV-NUsc1 foi eficiente para gerar 

uma produção endógena de NUsc1 no cérebro de camundongos. 
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Figura 14- Detecção de NUsc1 em extratos de hipocampo de camundongos modificados 

para expressão ectópica de NUsc1. A) Os extratos (600µg/mL) foram incubados em poços 

previamente revestidos com o anticorpo anti-cMyc (rabbit). Posteriormente, foi utilizado o 

anticorpo anti-his tag (mouse) como anticorpo primário de detecção, e o anti-mouse-HRP como 

secundário. Foram avaliados animais que foram infectados com o vetor viral AAV-NUsc1, 

assim como animais controle, que receberam apenas solução veículo. Todos os dados foram 

tratados igualmente com a subtração da média das DOs obtidas pelos animais controle. As 

barras representam a média ± SEM. O asterisco indica o valor de p < 0,05 (0,0419, teste t de 

Student). B) Curva padrão de NUsc1 utilizada para quantificação (1nM, 4nM e 16nM). 

 

4.3- Produção e caracterização preliminar de NUsc7 

 

A exceção de NUsc1, o conjunto dos NUsc’s, isolados por nosso grupo em 2012 

(VELASCO et al., 2012), ainda precisam ser caracterizados melhor. Decidimos iniciar a 

caracterização funcional de NUsc7, o anticorpo que apresenta a sequência de aminoácidos mais 

próxima de NUsc1, cujas diferenças estão concentradas nas regiões responsáveis pelo 

reconhecimento do antígeno (CDRs). Como, por exemplo, a CDR-H3, em que NUsc7 apresenta 

uma asparagina (um resíduo polar neutro) no lugar da lisina (polar básico) presente em NUsc1, 

e a CDR-L3, no qual NUsc1 apresenta uma sequência de três resíduos de arginina (polar 

básico), enquanto NUsc7 apresenta os resíduos de alanina (apolar) e glutamina (polar neutro) 

(CARRARO, 2018). 
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Inicialmente, realizamos um ELISA a fim de avaliar a detecção de AβOs pelo anticorpo 

NUsc7 ligado a fago (pbNUsc7), em comparação com os anticorpos NUsc1 também no formato 

ligado a fago (pbNUsc1), além da IgG comercial 6E10. Observamos que o anticorpo pbNUsc7 

apresentou alta capacidade de detecção de AβOs, de maneira similar ao pbNUsc1, e superior 

ao anticorpo pan-Aβ 6E10. Além disso, observamos que ambos os anticorpos, pbNUsc1 e 

pbNUsc7, foram capazes de discriminar AβOs de oligômeros e monômeros de lisozima, 

mostrando também sua alta seletividade (Fig.15). 

 

 

 

Figura 15- Detecção de oligômeros de Aβ por NUsc7 ligado a fago por ELISA. Foram 

avaliadas quatro diferentes concentrações de AβOs (12,5nM; 25nM; 50nM e 100nM), além dos 

controles de monômeros e oligômeros de lisozima (ambos em concentração de 100nM). Foram 

utilizados como anticorpos primários de detecção pbNUsc1, pbNUsc7 ou 6E10, e como 

secundário os anticorpos anti-M13-HRP ou anti-mouse IgG-HRP. Todas as amostras foram 

testadas em triplicata, as barras representam a média ± SEM. 

 

Como parte da minha Iniciação Científica, também sob a orientação do Prof. Adriano 

Sebollela, nós sequenciamos alguns anticorpos do conjunto NUsc, a fim de identificar as 

diferenças nas sequências de aminoácidos nas CDRs, e como essas diferenças influenciam no 
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reconhecimento de AβOs. Nesse estudo, identificamos um stop codon na sequência da CDR-

H2 do anticorpo NUsc7. Apesar desse stop códon não afetar a expressão de NUsc7 ligado a 

fago, devido a capacidade da cepa TG1 de suprimir esse códon de parada, substituindo-o por 

um resíduo de glutamato, decidimos iniciar uma mutação sítio-dirigida na CDR-H2, a fim de 

possibilitar a expressão de NUsc7 na forma livre de fago. 

Projetamos a mutagênese para substituir o stop codon por um códon que codifica o 

aminoácido glutamato, e iniciamos o processo com o desenho dos primers mutagênicos a partir 

da sequência codificadora de NUsc7. Os primers foram projetados para serem complementares 

as fitas moldes na região de interesse, onde está presente o stop codon, com exceção do 

nucleotídeo a ser mutado para codificação do glutamato. (Fig.16). 

 

 

 

Fig. 16- Desenho dos primers para mutação sítio-dirigida na sequência de NUsc7. Os 

primers foram projetados para se anelarem a uma região de 15 nucleotídeos para cada lado do 

stop codon, alterando apenas o nucleotídeo responsável pela codificação do aminoácido 

glutamato (de TAG para GAG). 

 

 

O PCR de mutagênese, com a utilização da enzima Phusion High Fidelity DNA 

Polymerase (New England Biolabs), capaz de sintetizar uma nova fita molde completa do vetor 

de expressão com a sequência de interesse (o vetor pIT2 apresenta 4,2kb). Assim, realizamos 

uma reação de mutação sítio-dirigida, testando três diferentes temperaturas de anelamento 

(66°C, 69°C, 72°C). Ao final do processo, nós obtivemos o produto da PCR contendo novas 

cópias do vetor pIT-2, que devem apresentar a sequência de NUsc7 mutada, e as cópias 

parentais do vetor pIT-2 com o stop codon. Diante disso, tratamos o produto da reação com a 

enzima DpnI (New England Biolabs), capaz de degradar as fitas de DNA parental metilado, e 

deixar íntegro apenas o DNA recém-sintetizado.  
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Transformamos bactérias DH5α competentes com os vetores pIT2-NUsc7 pós-

tratamento com DpnI. Após a transformação, crescemos essas culturas em placas de petri para 

selecionar as colônias contendo os vetores recém-sintetizados, que não foram degradados pela 

enzima. Notamos que algumas colônias cresceram no meio condicionado com antibiótico nas 

três condições avaliadas (uma para cada temperatura testada na PCR), indicando que essas 

bactérias foram transformadas eficientemente com o vetor pIT2-NUsc7 (Fig. 17).  

 

 

 

Fig. 17 – Colônias de bactérias DH5α transformadas com os produtos da mutagênese de 

NUsc7. As culturas de DH5α recém-transformadas com os produtos da mutagênese foram 

cultivadas em uma placa de petri, com meio condicionado com ampicilina (100 μg/mL). Foi 

avaliado o crescimento de bactérias transformadas com o vetor piT2-NUsc7 mutado, 

proveniente da PCR mutagênica realizada com diferentes temperaturas de anelamento (A- 

66°C; B- 69°C e C- 72°C). 

 

Foram realizados diferentes controles para esse experimento: foram plaqueadas 

bactérias DH5α competentes, sem pIT2-NUsc7, em uma placa sem ampicilina e observamos o 

crescimento de inúmeras colônias, indicando que as bactérias estavam saudáveis (Fig. 18A). 

Também foram plaqueadas as bactérias DH5α competentes, sem pIT2-NUsc7, em uma placa 

com ampicilina, confirmando que não eram resistentes ao antibiótico (Fig. 18B). E ainda, foi 

avaliado o crescimento de bactérias DH5α transformadas com o vetor parental de pIT2-NUsc7 

com e sem tratamento com a DpnI, em placas com antibiótico, para testar a eficiência da enzima. 

Com esse controle foi possível observar que o tratamento com DpnI não foi completamente 

eficiente, uma vez que na placa onde foram cultivadas as bactérias transformadas com DNA 

parental/tratado com a enzima cresceram colônias, embora em uma quantidade claramente 

inferior as colônias transformas com DNA não tratado (Fig. 18C e D). Com isso, as colônias 

das culturas transformadas com o produto da mutagênese (Fig. 17) foram selecionadas, 
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crescidas em meio de cultura líquido e congeladas a -20°C, para futura análise por 

sequenciamento para confirmação da mutação stop códon-Glu. 

 

 

 

 
Fig. 18- Controles para a seleção de colônias DH5α transformadas com pIT2-NUsc7. A) 

Bactérias DH5α competentes não transformadas com pIT2-NUsc7, em uma placa sem 

antibiótico. B) Bactérias DH5α competentes não transformadas com pIT2-NUsc7, em uma 

placa com ampicilina (100 μg/mL). C) Bactérias DH5α competentes transformadas com pIT2-

NUsc7 tratado com DpnI, em uma placa com ampicilina (100 μg/mL). D) Bactérias DH5α 

competentes transformadas com pIT2-NUsc7 não-tratado com DpnI, em uma placa com 

ampicilina (100 μg/mL). 
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5) DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos, o anticorpo de cadeia única NUsc1 tem sido caracterizado 

bioquimicamente e funcionalmente pelo nosso grupo. Já obtivemos dados importantes que 

mostram o reconhecimento preferencial de NUsc1 a uma subpopulação específica de AβOs 

(SEBOLLELA et al., 2017), e ainda fomos capazes de isolar o complexo NUsc1/ AβOs, sob 

condições nativas, que confirmou a captura de oligômeros de alto peso molecular pelo NUsc1(> 

50kDa) (BITENCOURT et al., em preparação). Uma vez que NUsc1 reconhece AβOs tóxicos, 

identificar a subpopulação de AβOs alvos de NUsc1, nos permite esclarecer quais espécies da 

via de agregação do Aβ são responsáveis pela neurotoxicidade da DA. Somado a isso, também 

obtivemos dados importantes que revelam a ação neuroprotetora de NUsc1 em cultura primária 

de neurônios (SEBOLLELA et al., 2017) e, ainda, a prevenção do déficit cognitivo, induzido 

por AβOs, com a ação de NUsc1 in vivo (SELLÉS et al. 2017). 

Com o intuito de ampliar os conhecimentos bioquímicos a cerca de NUsc1, foram 

realizados testes para avaliar a seletividade da interação entre NUsc1 e AβOs, em comparação 

com um anticorpo scFv dirigido contra um antígeno não-relacionado a AβOs. Para isso, nós 

funcionalizamos as beads magnéticas (cobertas com cobalto) com NUsc1 ou scFv controle, via 

tag de histidina, e incubamos com AβOs sintéticos, através um protocolo estabelecido por 

BITENCOURT, 2019. Após a incubação, parte das beads ligadas ao complexo NUsc1/ AβO 

foram analisadas por ELISA (Fig. 9A), e a outra parte das beads foram fervidas, e separadas 

dos anticorpos NUsc1 e scFv controle, com a utilização de uma estante magnética, para serem 

analisados por WB (Fig. 9B). Com esse resultado, foi possível observar a captura eficiente de 

AβOs pelo NUsc1, devido ao alto sinal detectado no ELISA, significativamente maior ao sinal 

observado na condição com o scFv controle. E ainda, conclui-se que o sinal obtido pode ser 

atribuído a detecção de AβOs, uma vez que não foi observado sinal inespecífico para as 

condições de beads funcionalizadas com os anticorpos, na ausência de AβOs.  

Por meio do WB, confirmamos a presença de NUsc1 e scFv controle em todas as 

amostras de beads funcionalizadas com um dos anticorpos, com marcações próximas ao peso 

molecular esperado para scFv controle e o NUsc1, de aproximadamente 30kDa (SEBOLLELA 

et al., 2017). Entretanto, apesar de aplicarmos a mesma quantidade de anticorpos nas condições 

avaliadas, houve variação na intensidade das bandas observadas. Embora não haja uma clara 

razão para a presença dos oligômeros resultar na redução de anticorpos funcionalizados nas 

beads, foi observado que as marcações referentes as condições de NUsc1 e scFv controle 
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incubados com AβOs apresentaram intensidades semelhantes, indicando que a quantidade de 

anticorpo disponível para ligar-se aos AβOs era similar entre as condições, e reforçando que o 

sinal diferenciado observado no experimento é devido a seletividade de NUsc1 (Fig. 9B). 

Nos nossos últimos trabalhos, realizamos diferentes ensaios para avaliar a interação 

entre NUsc1 e os AβOs. Foi observado que NUsc1 interage especificamente com AOs, sem 

reconhecer fibras e monômeros de A. E que NUsc1 é capaz de discriminar os oligômeros de 

A, de oligômeros tóxicos formados por outras proteínas, como lisozima (VELASCO et al., 

2012; SEBOLLELA et al., 2017). Também avaliamos a estabilidade do complexo NUsc1- 

AOs em um ensaio de “ELISA em beads”, nos quais as beads funcionalizadas foram lavadas 

com tampões de fosfato de sódio (50mM) suplementados diferentemente com NaCl 500mM, 

Tween20 0,1%, Glicerol 10%, Triton X-100 1%, SDS 0,1% ou SDS 0,04%. Neste ensaio foi 

observado que a interação entre NUsc1 e AOs era forte suficientemente para manter o 

complexo estável na maioria das condições, com exceção apenas da presença de SDS 

(BITENCOURT, 2019). 

Após esses resultados, passamos a buscar uma abordagem que possibilitasse analisar 

quantativamente a afinidade de NUsc1 pelos AβOs e, para isso, optamos por utilizar a técnica 

de Ressonância Plasmônica de Superfície. Entretanto, quantificar a afinidade de um anticorpo 

por AβOs é um grande desafio científico, devido a heterogeneidade da preparação e 

metaestabilidade das espécies oligoméricas (MICHAELS et al., 2020). Isso porque os peptídeos 

de Aβ possuem alta propensão a agregar em meio fisiológico, sendo capazes de se associarem 

em diferentes estados de montagem, em um processo de agregação bastante dinâmico (COHEN 

et al., 2013).  

Diante disso, buscamos na literatura diferentes abordagens que possibilitassem avaliar 

a afinidade de anticorpos por AβOs, através de SPR. Em Frenzel e colaboradores, 2014, foi 

descrito uma metodologia para a análise da afinidade entre um scFv e diferentes espécies de 

Aβ, como monômeros, oligômeros e fibrilas. Com intuito de impedir a agregação do Aβ durante 

o ensaio de SPR e garantir maior homogeneidade, elas foram modificadas com biotina e 

imobilizadas em chips sensores revestidos com estreptavidina, via ligação estreptavidina-

biotina. Entretanto, como o nosso interesse é analisar os AβOs bioquimicamente mais 

semelhantes aos AβOs fisiológicos, optamos por realizar os estudos com os oligômeros que 

produzimos conforme o protocolo de Chromy et al (2003). Ainda realizamos uma tentativa de 
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imobilizar os AβOs sintéticos em um chip CM5 comum, mas não obtivemos sucesso na 

imobilização (dados não mostrados). 

Com isso, decidimos testar outra abordagem para a caracterização da interação por SPR: 

a imobilização de NUsc1 no chip, com passagem de uma preparação diluída de AβOs. No 

ensaio, nós avaliamos diferentes concentrações de AβOs, e um controle com LisOs. A partir do 

sensograma obtido, foi possível observar que houve interação entre NUsc1 e os AβOs, pois é 

observada uma pequena resposta com a passagem desses amostras, em constrate com a 

condição controle com LisOs não apresentou resposta alguma. Porém, a resposta da interação 

NUsc1-AβOs foi muito baixa, e o perfil do sensograma apresentou uma curva com associação 

e dissociação muito rápida, impossibilitando a utilização da curva para a análise de interação e 

cinética entre as macromoléculas (Fig. 10). 

Uma possível justificativa para a baixa resposta de interação do NUsc1 com os AβOs 

pode estar correlacionada com a orientação do anticorpo na imobilização. Uma vez que NUsc1 

é um anticorpo de cadeia única, e que a imobilização não foi direcionada com uma ligação 

específica, como estreptavidina-biotina (FRENZEL et. al., 2014), é provável que algumas 

moléculas de NUsc1 tenham sido imobilizadas em uma região associada ao reconhecimento do 

antígeno, comprometendo a interação com os AβOs. 

Diante disso, buscamos uma abordagem alternativa para os estudos de interação NUsc1- 

AβOs. Baseando-se em um trabalho na literatura, no qual foi avaliado a interação entre 

fragmentos da proteína priônica (modificados com Myc-tag) e oligômeros de A, utilizando 

um anticorpo anti-Myc para revestir a superfície do chip, no ensaio de SPR (FLUHARTY et 

al., 2013), delineamos uma estratégia de sanduíche para as nossas análises. Utilizamos um 

anticorpo anti-c-myc 9E10, capaz de se ligar ao NUsc1 via myc-tag, para a imobilização no 

chip. Depois, submetemos o chip a um fluxo com NUsc1 diluído em tampão de corrida (ligante 

secundário), e por último, passamos um fluxo com as espécies de AβOs. 

Para essa estratégia ser eficiente, primeiramente, nós precisávamos assegurar que o 

anticorpo 9E10 seria imobilizado no chip, em uma região não-relacionada a ligação com o 

antígeno, e testar a ligação deste com o NUsc1. Com o ensaio de interação 9E10/NUsc1, nós 

conseguimos observar a ligação entre as moléculas com sucesso, que apresentou uma resposta 

concentração-dependente para as condições de NUsc1. Além do alto sinal de resposta (850RU), 

foi possível observar com clareza as três fases da cinética de interação: associação, estado 

estacionário e dissociação de NUsc1 no 9E10 imobilizado (Fig.11).  



 

60 
 

Uma vez estabelecido os parâmetros de imobilização de 9E10 e de ligação ao NUsc1, 

partimos para o ensaio de interação entre o NUsc1 e os AβOs. Nós avaliamos a formação do 

complexo NUsc1/AβOs, em comparação com um controle de LisOs. O resultado desse ensaio 

de interação nos mostrou a eficiência da estratégia de “sanduíche” para avaliar a interação de 

NUsc1 com AβOs. Foi possível notar um sinal-resposta da interação NUsc1-AβOs 

consideravelmente maior que o pequeno sinal detectado com a passagem dos LisOs (Fig. 12B). 

Após a padronização da estratégia “sanduíche”, reproduzimos o ensaio de interação 

avaliando diferentes concentrações de AβOs, a fim de mensurar a afinidade de NUsc1 pelas 

espécies oligoméricas através do software Evilfit (SVITEL et al., 2003). Utilizamos o mesmo 

canal do chip CM5, no qual o 9E10 havia sido imobilizado, para repetimos a ligação de NUsc1 

ao 9E10 (atuando como ligante secundário) e a ligação com os AβOs (analito), em diferentes 

quatro concentrações. O resultado do ensaio mostrou que NUsc1 foi capaz de capturar AβOs 

de uma amostra heterogênea de oligômeros solúveis, ligando-se com alta afinidade e de maneira 

concentração-dependente (Fig.13). 

A partir do sensograma obtido, utilizamos o programa Evilfit para calcular o KD da 

interação entre NUsc1 e AβOs, conforme descrito por Svitel e colaboradores, em 2003. Para a 

análise, foi considerado apenas a parte do sensograma referente a associação e dissociação entre 

NUsc1 e os AβOs. E então, o KD encontrado foi equivalente a 3,42nM. O KD na ordem de 

nanomolar baixo representa a alta afinidade de NUsc1 pelos AβOs. Uma afinidade 

significativamente maior a outros fragmentos de anticorpos descritos na literatura, como o 

scFv-IC16, que reconhece um epítopo linear da região N-terminal do Aβ, e apresenta KD de 

553nM para o A1-8 e de 112nM para o A2-8 (DORNIEDEN et al., 2013) 

Após os avanços com os estudos in vitro de NUsc1, nós iniciamos alguns testes para 

avaliar a capacidade de produção ectópica de NUsc1 em camundongos C57BL infectados com 

o vetor viral AAV-NUsc1 (SELLÉS et al., em revisão), em colaboração com o Prof. Sérgio 

Ferreira (UFRJ) e a Dra. Clara Sellés (UFRJ). Para isso, detectamos a presença de NUsc1 a 

partir de um ELISA com os extratos de hipocampo destes animais. No resultado, nós 

observamos a presença de NUsc1 nos extratos cerebrais de camundongos infectados com AAV-

NUsc1, cerca de 3ng por poço incubado com extrato, que não foi observada nos animais 

controles, indicando a eficiência da expressão de NUsc1 nos animais transduzidos (Fig. 14). 

Esse resultado é de extrema importância para o grupo, pois abre possibilidades para uma futura 

estratégia terapêutica envolvendo a produção ectópica de NUsc1. Esse tipo de abordagem é 

interessante para tratamentos em que o órgão-alvo é o cérebro, que é protegido pela barreira 
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hematoencefálica (BHE), responsável por bloquear a passagem de moléculas ativas para o SNC 

através da sua permeabilidade altamente seletiva e, consequentemente, impedindo a grande 

parte dos fármacos de alcançarem o cérebro (YU; WATTS, 2013). Nós também estamos 

expandindo esses estudos com extratos cerebrais de camundongos WT e transgênicos APP/PS1, 

que são animais modelos da DA com superexpressão de APP e presenilina-1, para avaliar como 

a produção endógena de NUsc1 interfere na quantidade de AβOs presente nessas amostras, pela 

mesma metodologia de ELISA (SELLÉS et al., em revisão). 

À medida que avançamos na caracterização funcional de NUsc1, décimos expandir os 

estudos bioquímicos para outros anticorpos do conjunto. Durante a minha iniciação, sob a 

orientação do Prof. Adriano Sebollela, nós sequenciamos vários anticorpos do conjunto NUsc, 

com o intuito de analisar as diferenças na composição de aminoácidos das CDRs, e 

compreender como esses resíduos podem interferir no reconhecimento de diferentes espécies 

de AβOs. Através desse estudo anterior, nós descobrimos que dentre os NUsc’s, o anticorpo 

que apresenta a maior similaridade com a sequência de NUsc1 é o anticorpo NUsc7. Também 

notamos que as diferenças entre os resíduos de aminoácidos dos anticorpos estão concentradas 

nas regiões de CDR, o que pode representar diferenças na especificidade e afinidade a 

oligômeros de Aβ. Com isso, iniciamos um ensaio para avaliar a detecção de oligômeros por 

NUsc1 e NUsc7, ambos ligados a fago. A partir do resultado do ELISA, nós descobrimos que 

o anticorpo pbNUsc7 apresenta uma capacidade de detecção de AβOs tão alta quanto do 

pbNUsc1, sendo ambas notoriamente superior a detecção pelo anticorpo pan-Aβ 6E10. Nós 

observamos uma detecção concentração-dependente de AβOs para as condições avaliadas 

(12,5nM; 25nM; 50nM e 100nM), e ainda observamos que o pbNUsc7 e o pbNUsc1 foram 

capazes de discriminar os AβOs, de espécies monoméricas e oligoméricas de lisozima, 

confirmando sua alta seletividade. 

Ainda neste estudo anterior com as sequências de anticorpos NUsc, nós descobrimos a 

presença de um stop codon no interior da CDR-H2 de NUsc7. É provável que esse stop codon 

já estivesse na sequência de NUsc7 desde a construção da biblioteca, pois a seleção dos 

anticorpos NUsc’s foi realizada em bactérias E. coli da cepa TG1, que possui uma maquinaria 

intrínseca capaz de substituir stop codons (TAG) por codons codificador de glutamato (PATEL 

et al., 2011). Então, iniciamos ao final do mestrado uma mutação sítio-dirigida na CDR-H2 de 

NUsc7, a fim de possibilitar sua expressão livre de fagos em nosso laboratório. Nós desenhamos 

os primers a partir da sequência de NUsc7, para serem complementares a região de interesse, 

com exceção do nucleotídeo a ser mutado. Os primers foram sintetizados apresentando o codon 
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a ser mutado para codificação do aminoácido glutamato (de TAG para GAG), centralizado ao 

meio do oligonucleotídeo (Fig.16). 

Nós realizamos a mutagênese testando diferentes temperaturas de anelamento, e ao final 

da reação de PCR, obtivemos cópias da fita molde completa com a mutação e, em seguida, 

tratamos o conteúdo da reação com a enzima DpnI para degradar o vetor parental (não-mutado). 

Depois de transformarmos as bactérias DH5α competentes com os vetores pIT2-NUsc7 

mutados, analisamos o crescimento dessas culturas. Notamos que algumas colônias cresceram 

no meio condicionado com ampicilina, indicando que a transformação com o vetor pIT2-NUsc7 

(produto da PCR) foi eficiente (Fig. 17).  Entretanto, ao avaliarmos os controles da reação, com 

cultivo de bactérias transformadas com o vetor parental pIT2-NUsc7 pós-DpnI, observamos 

que houve o crescimento de colônias com material genético tratado, indicando que o tratamento 

com DpnI não foi completamente eficiente. Uma possível razão para o tratamento com a DpnI 

não ter sido completamente eficiente no controle, uma vez que ela reduziu consideravelmente 

o número de colônias crescidas em relação a condição não-tratada, é a grande quantidade de 

DNA parental utilizado na reação (40ng de DNA template, para 0,4μL de DpnI [10un/μL]). 

Sendo assim, é possível que haja algumas colônias selecionadas pós-mutagênese tenham DNA 

parental. Com isso, selecionamos grande parte das colônias que cresceram pós-mutagênese para 

sequenciá-las, a fim de confirmar o sucesso da mutagênese com a presença de DNA contendo 

a sequência de NUsc7 sem stop códon em algumas colônias. Esse trabalho está em andamento 

com o nosso grupo, com perspectiva futura de expressão de NUsc7 em bactérias E.coli e 

purificação do anticorpo para testar sua capacidade de ligação a diferentes espécies de AβOs. 
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6) CONCLUSÃO 

 

Nós fomos capazes de avaliar a seletividade de NUsc1 por AβOs, em comparação com 

um scFv controle (contra um alvo não-relacionado a Aβ). E ainda, desenvolvemos uma eficiente 

estratégia, através da Ressonância Plasmônica de Superfície (SPR), para mensurar a afinidade 

de NUsc1 aos AβOs alvo, a partir de uma preparação heterogênea de espécies oligoméricas de 

Aβ. Também fomos bem-sucedidos em detectar NUsc1 produzido endogenamente em 

camundongos infectados com AAV-NUsc1, a partir de extratos de hipocampo, por ELISA. 

Nós também avançamos nos estudos bioquímicos de outro anticorpo do conjunto NUsc, 

o NUsc7. Testamos a especificidade de pbNUsc7 em reconhecer AβOs, em comparação com 

outras espécies (LisOs e LisMs) e outros anticorpos (pbNUsc1 e 6E10). Desta forma, 

acreditamos que os dados gerados por esse trabalho irão contribuir para a determinação do 

potencial desses anticorpos como abordagem diagnóstica e terapêutica da DA. 
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