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Resumo 

Guilherme, D. F. Obtenção de GFP5-scFv recombinante reativo à LDL(-): 

possíveis aplicações na investigação da aterosclerose. 2012. 100p. Tese 

de Mestrado – Programa de Pós Graduação em Farmácia Análises Clínicas. 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

A aterosclerose é a doença de base das principais complicações 

cardiovasculares. Os produtos de modificação das lipoproteínas de baixa 

densidade, como a subfração eletronegativa LDL (-), exercem um importante 

papel na progressão da aterosclerose. O objetivo do presente trabalho foi 

expressar a proteína de fusão, GFP5-scFv anti-LDL (-), desenvolver um 

método para detecção de LDL (-), assim como avaliar a possível utilização 

desta proteína como uma ferramenta para monitorar os ensaios de formação 

de células espumosas. A proteína GFP5-scFv anti-LDL (-) foi expressa em E. 

coli BL21DE3. Esta proteína de fusão foi desnaturada com 7M de ureia, 

purificada por cromatografia de afinidade e reenovelada por gradiente de 

diálise na presença de poliestireno sulfonado. A massa molar da proteína foi 

confirmada por SDS-PAGE e sua afinidade de ligação à LDL (-) confirmada 

pelo dot blot e ELISA. O espectro de emissão de fluorescência da GFP5-scFv 

anti-LDL (-) é qualitativamente equivalente ao da GFP5, porém com 

intensidade de emissão mais baixa. Na tentativa de superar essa limitação 

tentou-se realizar a inserção de um peptídeo ligante flexível entre os domínios 

de ligação da GFP5 e do scFv anti-LDL (-) para melhorar a eficiência de 

emissão de fluorescência da quimera. Os ensaios in vitro com macrófagos 

RAW 264.7 demonstraram que a GFP5-scFv anti-LDL (-) não apresentou 

toxicidade significante e não reduziu a captação de LDL (-)  pelos macrófagos.  

Demonstrou-se por microscopia confocal, que a GFP5-scFv anti-LDL é 

internalizada pelos macrófagos e pode ser visualizada no interior destas 

células. Portanto, a proteína recombinante GFP5-scFv anti-LDL (-) é uma 

ferramenta que poderá ser utilizada em ensaios in vitro com macrófagos para o 

estudo da aterosclerose. 

 

Palavras chave: Aterosclerose, Lipoproteína de baixa densidade 

eletronegativa, GFP5-scFv anti-LDL (-), macrófagos, células espumosas.                                                                                                                   
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Abstract 

 

Guilherme, D. F. Obtaining GFP5-scFv recombinant reactive LDL (-): 

possible applications in research of atherosclerosis. 2012. 100p. Master 

Thesis – Graduate Program in Pharmacy Clinical Analysis. Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São Paulo.  

 

Atherosclerosis is the most important cause of the cardiovascular diseases. The 

modifications of low density lipoproteins that induces the formation of modified 

particles, like the electronegative LDL subfraction, - LDL (-), are know to play a 

key role in the progression of atherosclerosis. The aim of the present work was 

to express a fusion protein, GFP5-scFv anti LDL (-), to develop a method to 

assess LDL (-), as well as to evaluate the use of this protein as a tool for in vitro 

assay in the investigation of atherosclerosis. The protein GFP5-scFv anti LDL  

(-) was expressed in E. Coli BL21DE3. The fusion protein was denatured with 

7M urea, purified by affinity chromatografy and refolded by gradient dialysis in 

the presence of PSS. The molecular mass of the protein was confirmed by 

SDS-PAGE and its affinity for LDL (-) was confirmed by dot blot and ELISA. The 

emission spectrum of GFP5-scFv is qualitatively equivalent to that of GFP5, 

although with a lower fluorescence emission intensity. In an attempt to 

overcome this limitation we tried to perform the insertion of a flexible linker 

between the binding domains of GPF5 and scFv was done in order to increase 

the fluorescence emission of this fusion protein. The in vitro assays with RAW 

264.7 macrophages showed that the GFP5-scFv anti-LDL (-) has no significant 

toxicity to these cells and did not decrease the uptake of LDL (-) by these 

macrophages. It was demonstrated by confocal microscopy that the GFP5-scFv 

anti-LDL (-) is internalized by macrophages and can be visualized inside these 

cells. Thus, GFP5-scFv anti-LDL (-) fusion proteins is a useful to that can be 

used for in vitro assays with macrophages in the investigation of 

atherosclerosis.    

 

Keywords:  Atherosclerosis, Electronegative low density lipoproteins, GFP5-

scFv anti-LDL (-), macrophages, foam cells.   
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SR Receptor scavenger 

scFv Fragmento variável de cadeia única  

TFB Tampão de transformação 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aterosclerose 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) as doenças 

cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. Estima-se que 

aproximadamente 17,3 milhões de pessoas morreram devido às doenças 

cardiovasculares em 2008. Mais de 80% destas mortes ocorreram em países 

de média e baixa renda, sendo os homens e as mulheres igualmente afetados. 

Embora uma grande proporção das doenças cardiovasculares possa ser 

prevenida, elas continuam a aumentar, principalmente porque as medidas 

preventivas são insuficientes. A dieta saudável, atividade física regular e o não 

uso do tabaco são as chaves para a prevenção deste grupo de doenças (World 

Health Organization, 2011). Os mapas das figuras 1 e 2 demonstram a 

distribuição global das taxas de mortalidade por Doenças cardiovasculares em 

homens e mulheres.  

 

Figura 1: Mapa demonstrando a distribuição global das taxas de mortalidade por DCV 

em homens. Extraído de www.who.int/cardiovascular_diseases  

http://www.who.int/cardiovascular_diseases
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Figura 2: Mapa demonstrando a distribuição global das taxas de mortalidade por DCV 

em mulheres. Extraído de www.who.int/cardiovascular_diseases  

 

A aterosclerose é a doença de base das principais complicações 

cardiovasculares que afetam o homem. Entre as principais complicações 

podemos destacar: o infarto agudo do miocárdio, a angina instável, os 

acidentes vasculares cerebrais, as vasculopatias periféricas e o aneurisma 

(Witztum e Steinberg, 1991). 

A aterosclerose é uma doença progressiva caracterizada pelo acúmulo de 

lipídeos na parede das artérias que resulta no espessamento da região 

subendotelial que se projeta para a luz da artéria (Lusis et al., 2004). O 

processo de formação da placa aterosclerótica tem início precoce. As lesões 

iniciais podem ser encontradas nos primeiros anos de vida. Embora as lesões 

possam ser encontradas na primeira década de vida, o desenvolvimento da 

aterosclerose é um processo não perceptível e geralmente as complicações 

aparecem acentuadamente após a terceira década de vida. As manifestações 

clínicas observadas ocorrem, na maioria dos casos, após a ruptura da placa 

aterosclerótica (Witztum e Steinberg, 1991). Na figura 3, se observa o 

desenvolvimento da placa aterosclerótica que se projeta para a luz da artéria.    

http://www.who.int/cardiovascular_diseases
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Figura 3: Estágios da Aterosclerose. A placa aterosclerótica formada leva 

progressivamente à diminuição do diâmetro do vaso, podendo chegar a obstrução total 

do mesmo. Imagem extraída e adaptada de Lusis et al., 1999.   

 

Como sugerido por vários investigadores, podemos caracterizar a formação 

da placa aterosclerótica como um continuum de seis fases (Lusis, 2000; Ross, 

1993; Libby, 2002): disfunção endotelial; penetração de LDL, leucócitos T e 

monócitos para a região subendotelial; oxidação de LDL; formação de células 

espumosas; migração e proliferação de células musculares lisas vasculares 

para a camada íntima da artéria; e lesão estrutural do endotélio, com deposição 

de plaquetas e formação de trombos.   

No estágio inicial da aterosclerose ocorre alteração estrutural e funcional do 

endotélio. O endotélio, por meio de suas funções fisiológicas, constitui uma 

barreira permeável através da qual ocorrem difusões entre o sangue e tecidos. 

As alterações morfológicas das células endoteliais geram manifestações 

iniciais de disfunção endotelial, podendo desencadear interações celulares com 

monócitos e linfócitos, iniciando-se a formação da placa de ateroma (Lusis et 

al., 2004). As lesões iniciais têm predominância nas bifurações arteriais, onde o 

fluxo laminar sanguíneo está alterado, o que interfere na tensão de 

cisalhamento e nas características normais do endotélio, com diminuição da 
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produção de óxido nítrico (NO), que é o principal produto vasodilatador e 

protetor contra lesão vascular e inflamação (Gimbrone, 1999). 

A deposição de monócitos e linfócitos T sobre o endotélio, e sua penetração 

no espaço subendotelial, é mediada por moléculas de adesão expressas no 

endotélio e nas células circulantes (Andersson et al., 2010). Entre as moléculas 

de adesão destacam-se a VCAM-1, a ICAM e a P-selectina (Saha  et al., 2009). 

A expressão dessas moléculas no endotélio pode ocorrer nas regiões de baixa 

tensão de cisalhamento ou ser induzida por lipídios bioativos como a LDL 

oxidada que estimula a produção de citocinas, favorecendo assim o 

recrutamento e a adesão de monócitos e linfócitos T à superfície endotelial. 

Após a deposição dos monócitos e linfócitos T sobre o endotélio, as células 

migram para a região íntima do tecido arterial. Os monócitos infiltrados no 

tecido se diferenciam em macrófagos, que em seguida, têm a expressão de 

inúmeros receptores de reconhecimento padrão (Pattern Recognition 

Receptors), incluindo os receptores scavenger aumentada (Andersson et al., 

2010).  

Um fator relevante na gênese da aterosclerose é a oxidação da LDL que é 

transportada para dentro da parede arterial. Uma dos mecanismos envolvidos 

nesse transporte é a passagem da LDL através das junções das células 

endoteliais por difusão passiva. A retenção das partículas de LDL na camada 

íntima arterial envolve a interação da sua apolipoproteína B com a matriz de 

proteoglicanos do tecido arterial (Lusis, 2000). Na íntima arterial, a LDL pode 

sofrer modificações por enzimas ou espécies reativas do oxigênio e nitrogênio, 

transformando-se inicialmente em LDL minimamente oxidada até a forma 

extensivamente oxidada, que é considerada uma partícula pró-inflamatória. 

Vários mecanismos pró-inflamatórios foram atribuídos à presença de LDL 

modificada na parede arterial. Entre os mecanismos pró-inflamatórios da LDL 

modificada destacam-se o aumento da adesão de monócitos ao endotélio por 

indução da expressão de moléculas de adesão, fatores quimiotáticos e fatores 

de crescimento (Gleissner et al., 2007) .   

Outro fator importante é a formação das células espumosas na íntima 

arterial. Os macrófagos podem interagir com padrões moleculares presentes na 
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lipoproteína de baixa densidade modificada, por meio de receptores scavenger 

expressos na superfície das células (Moore e Freeman, 2006). Os receptores 

scavenger  estão divididos em oito classes diferentes (classe A à classe H) 

(Jang et al., 2009). As duas classes mais estudadas são: SRs A, incluindo SR-

A I, SR-A II, SR-A III; e SRs B, que consistem de CD 36, SR-B I e SR-B II (Yan 

et al., 2007). Existem evidências, de que os receptores scavenger SR-A I e SR-

A II e dois membros da classe B (CD 36 e SR-B I), têm uma relação no 

desenvolvimento da lesão aterosclerótica (Moore e Freeman, 2006).  Quando a 

LDL modificada é captada via receptor scavenger, não ocorre regulação 

negativa do controle de colesterol intracelular, o que resulta na captação de 

quantidades excessivas de LDL modificada (Lusis, 2000), diferentemente da 

que ocorre pelos receptores B/E da LDL nativa (Cobbe e Shepherd, 1993). 

Desta maneira se formam as células espumosas, características das estrias 

gordurosas, constituindo assim a lesão inicial da aterosclerose (Lusis, 2000). 

Na figura 4 é possível visualizar o desenvolvimento das estrias gordurosas.   

 

Figura 4: Desenvolvimento de estria gordurosa. Uma série de eventos favorece o 

desenvolvimento da estria gordurosa. A oxidação da LDL na íntima, a expressão de 

moléculas de adesão nas áreas de baixa tensão de cisalhamento e por ação de 

citocinas inflamatórias, associadas ao recrutamento de monócitos que, na íntima 

diferenciam-se em macrófagos capazes de captar a LDL oxidada via receptor 

scavenger, levando à formação das células espumosas que, constituem a estria 

gordurosa. Fonte: Saha et al., 2009.  
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A transição de estrias gordurosas relativamente simples até lesões 

ateroscleróticas mais complexas, se caracteriza pela apoptose das células 

espumosas, que têm o seu conteúdo rico em lipídeos, principalmente colesterol 

e seus ésteres, expostos. Este “centro necrótico” é delimitado por uma capa 

fibrosa formada por matriz extracelular derivada das células musculares lisas 

(CMLs), as quais na presença de citocinas e fatores de crescimento secretados 

a partir da interação entre macrófagos e linfócitos T, migram a partir da camada 

média, proliferam e produzem matriz extracelular. As lesões fibrosas podem 

tornar-se altamente avançadas e complexas, com a presença de calcificação, 

erosão ou ulceração e hemorragia (Lusis, 2000).  

Embora as lesões ateroscleróticas avançadas possam se tornar 

suficientemente grandes até o ponto de bloquear o fluxo sanguíneo, a 

complicação clínica mais relevante é o rompimento da capa fibrosa que recobre 

a lesão, com consequente formação de trombos ou coágulos, que poderão 

obstruir vasos de menor calibre resultando, por exemplo, em infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral ou acometimento dos membros 

inferiores. A ruptura da placa é uma complicação importante da aterosclerose e 

ocorre, principalmente, em lesões que apresentam a capa fibrosa fina, 

permitindo a exposição do seu conteúdo lipídico e do fator tecidual aos 

componentes do fluxo sanguíneo. Essa série de eventos promove então a 

cascata de coagulação, agregação plaquetária e trombose (Lusis, 2000). Na 

figura 5 é possível visualizar a lesão aterosclerótica mais avançada, bem como 

a ruptura da placa e formação do trombo. 
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Figura 5: Progressão da lesão aterosclerótica e ruptura da placa. A interação entre 

macrófagos e linfócitos T é responsável pela secreção de citocinas que exercem 

efeitos pró-aterogênicos. As CMLs migram da camada média, proliferam e produzem 

matriz extracelular que formam a capa fibrosa. A projeção da lesão aterosclerótica 

causa a ruptura da placa que leva a formação dos trombos. Fonte: Andersson et al., 

2009. 

 

1.2 Lipoproteína de Baixa Densidade Eletronegativa 

 A LDL é uma partícula esférica constituída por lipídeos e proteína. Os 

lipídeos correspondem a aproximadamente 75% do peso da lipoproteína 

enquanto a fração proteica constitui os 25% restantes. De acordo com sua 

composição, a LDL é isolada do plasma humano entre as densidades de 1,019 

e 1,063 g/mL. Em eletroforese, a LDL exibe β-mobilidade e por isso é 

comumente chamada de β-lipoproteína. A fração proteica da LDL é 

representada pela apoB 100, que se localiza na superfície da lipoproteína 

(Goldstein e Brown, 1977). A figura 6 apresenta esquematicamente a partícula 

de LDL.     
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Figura 6: Esquema geral da partícula de LDL nativa. No corte da lipoproteína são 

identificadas as moléculas de colesterol não esterificados, fosfolípides, ésteres de 

colesterol e a apoB-100. Fonte: Berg et al., 2002. 

 

 O colesterol é necessário para as diferentes funções celulares, como a 

síntese de hormônios esteroides, esteroides biliares, membrana celular e 

vitamina D. As LDLs são as principais fornecedoras de colesterol para todos os 

tecidos (à exceção do cérebro), graças ao seu reconhecimento pelos 

receptores B-E. As partículas de LDL interagem com os receptores pela 

interação do sítio do receptor B-E com a sua ApoB100. Quando a célula se 

enriquece em colesterol, seja a partir da sua síntese ou da captação de LDL 

pelo receptor B-E, são desencadeados processos de regulação que diminuem 

a atividade da HMG-CoA redutase e a expressão dos receptores B-E. A 

redução da síntese de colesterol, e, portanto de seu conteúdo intracelular, leva 

ao aumento da expressão dos receptores B-E, causando redução da 

concentração sérica de LDL (Quintão et al., 2011). 

 Numerosos estudos têm demonstrado que as LDLs do plasma são um 

grupo heterogêneo de partículas, que podem variar em tamanho, densidade, 

composição e carga elétrica (Avogaro et al., 1988) . Os estudos que relatam as 

modificações da LDL nativa propoem diferentes classificações para essa 

partícula modificada, com base nas suas alterações físico-químicas (Faulin et 
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al., 2010). Evidências acumuladas ao longo de 20 anos, indicam que as 

modificações qualitativas da LDL desempenham um papel chave no 

desenvolvimento da aterosclerose (Sanches-Quesada et al., 2004).  

As modificações da LDL as tornam suscetíveis à captação pelos receptores 

scavenger, resultando no acúmulo de lipídios intracelulares, e favorecendo a 

formação das células espumosas (Kzhyshkowska et al., 2012). O acúmulo de 

células espumosas na íntima arterial, acompanhado de morte celular produz 

um núcleo necrótico rico em lipídios. As citocinas continuam o ciclo, 

estimulando a migração e a proliferação de células musculares lisas que 

formam a capa fibrosa que envolve a lesão necrótica. Outras modificações 

levam à calcificação, ruptura e aterotrombose (Quintão et al., 2011). 

Avogaro e colaboradores, em 1988, isolaram do plasma humano, pela 

técnica de cromatografia de troca iônica, uma subfração eletronegativa da LDL. 

Essa subfração denominada de LDL eletronegativa – LDL (-), pode ser 

diferenciada na eletroforese em gel de agarose, em função da sua 

característica de migração, situando-se entre a LDL nativa e a LDL oxidada (De 

Castellarnau et al., 2000).   

As partículas de LDL (-) podem ser formadas in vivo por diversos 

processos, como oxidação, acetilação, glicação não enzimática, 

enriquecimento com ácidos graxos não esterificados, modificações enzimáticas 

por fosfolipases, reações cruzadas com a hemoglobina e outros mecanismos 

ainda não identificados (Faulin et al., 2010). A concentração de LDL oxidada 

em indivíduos saudáveis é de 0,1 a 0,5% da LDL total, valores 

consideravelmente mais baixos se comparados à concentração de LDL (-), que 

varia de 1 a 10% em indivíduos normolipêmicos (Sanches-Quesada et al., 

2004). Sabe-se que diabetes, hipercolesterolemia familial e insuficiência renal 

estão associadas a maior concentração de LDL (-) no plasma humano 

(Sánches-Quesada et al., 1996; Sánches-Quesada et al., 1999; Lobo  et al., 

2008). 

Acumulam-se na literatura evidências de que as partículas de LDL (-) 

exercem papéis importantes no desenvolvimento da aterosclerose. Isso ocorre 

devido à produção de moléculas que são estimuladas pela LDL (-). Entre as 



23 
 

 

moléculas pró-inflamatórias produzidas destacam-se a IL-8, a MCP-1, e o TNF-

α, que atuam como indutoras da expressão de VCAM (Benitez et al., 2006). A 

produção de IL-8 e MCP-1 pelas células endoteliais funciona como quimiotático 

para o desenvolvimento da placa. Essa condição pró-inflamatória promove o 

recrutamento de leucócitos (monócitos, linfócitos T e neutrófilos) para a 

camada íntima (De castellarnau et al., 2000).  

Esse evento que ocorre com as células inflamatórias é dependente de 

moléculas de adesão, como selectinas, VCAM e ICAM-1 (Saha  et al., 2009). 

Em 2003, Ziouzenkova e colaboradores demonstraram que as partículas de 

LDL (-) aumentam a expressão de VCAM-1 em células endoteliais induzida 

pelo TNF-α, através da ativação dos fatores de transcrição NFκB e AP-1. Outro 

resultado experimental apoia fortemente a teoria pró-inflamatória da 

aterosclerose mediada pela LDL eletronegativa. Neste estudo, foi demonstrado 

que a atividade do fator de ativação das plaquetas acetil hidrolases (PAF-AH) 

em cultura de células endoteliais, é cinco vezes maior com LDL (-), quando 

comparado com a da LDL nativa (Benitez et al., 2003).  

Sabe-se que a internalização das lipoproteínas modificadas ocorre por ação 

de uma grande família de receptores scavenger, presentes em macrófagos 

(Quintão et al., 2011). Estudos que reportam a interação da LDL (-) com os 

receptores macrofágicos são escassos e contraditórios. Entretanto, aqueles em 

que foi avaliada a afinidade da LDL (-) pelo receptor de LDL, revelaram uma 

baixa afinidade entre o LDLR e as partículas de LDL (-) (Benítez et al., 2004).  

A estrutura da apoB-100 determina a afinidade de ligação das partículas de 

LDL com os receptores que medeiam a captação da lipoproteína (Ursini et al., 

2002). A mudança conformacional na molécula de apoB-100 da LDL (-) diminui 

a afinidade de ligação da partícula com o receptor de LDL (Bancells et al., 

2010). Na figura 7 é possível visualizar os mecanismos da resposta 

imunológica na aterosclerose em que há o envolvimento da LDL eletronegativa 

(Benítez et al., 2003).  
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Figura 7: As partículas de LDL (-) podem ser formadas na corrente sanguínea por 

diversos processos como: oxidação, glicação, reações cruzadas com a hemoglobina e 

enriquecimento com ácidos graxos não esterificados. Podem também ser formadas na 

camada íntima arterial por espécies reativas de oxigênio que atacam a LDL nativa, 

gerando a LDL (-). Na íntima, as partículas de LDL (-) estimulam a produção de 

citocinas inflamatórias e moléculas de adesão que atraem os leucócitos intensificando 

o processo de oxidação e captação da LDL (-). Esse processo culmina na formação de 

células espumosas. Nesse contexto, a presença de LDL (-) estimula a produção de 

anticorpos contra a LDL (-). Imagem extraída de Mello et al., 2011.       

 

Há uma grande quantidade de dados associando a LDL (-) à patogenia da 

aterosclerose. No entanto, o papel dos anticorpos contra a LDL (-) no 

desenvolvimento da aterosclerose ainda não foi totalmente elucidado. Um 

estudo recente demonstrou, que o scFv anti-LDL (-) incubado em cultura de 

células tratadas com LDL (-), foi capaz de diminuir a formação de células 

espumosas, além de diminuir a expressão de moléculas (CD36, COX-2 e TLR-

4) que estão envolvidas no desenvolvimento da placa aterosclerótica (Kazuma, 

2010). 
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1.3 Proteína Verde Fluorescente 5 

Em 2008, os pesquisadores Osamu Shimomura, Martin Chalfie e Roger 

Tsein foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química, pela descoberta e 

desenvolvimento de estudos e aplicações da proteína verde fluorescente 

(GFP). Shimomura, em 1962, isolou a GFP da água-viva Aequorea Victoria e 

identificou na estrutura proteica o cromóforo responsável pelo fenômeno da 

bioluminescência. A partir do trabalho de Shimomura, M. Chalfie foi pioneiro na 

aplicação da GFP como marcador biológico em organismos vivos. Em seus 

primeiros trabalhos nesta área, Chalfie incorporou, por manipulação genética, a 

GFP no DNA da bactéria E. coli tornando-a fluorescente. Com o uso da GFP 

como marcador biológico, R. Tsien ampliou o campo de utilização desta 

proteína por substituição de vários aminoácidos da cadeia da GFP. Com isto, 

obteve diversas proteínas que absorvem e emitem luz em várias outras regiões 

do espectro (Zimmer, 2009). 

A proteína verde fluorescente consiste de uma cadeia monomérica de 238 

aminoácidos. O enovelamento desta cadeia leva a uma conformação 

denominada β-barril (Tsien, 1998). Na figura 8 é possível visualizar a estrutura 

tridimensional da GFP. 

 

Figura 8: Estrutura cristalina da GFP. O enovelamento da cadeia monomérica leva a 

uma conformação semelhante a uma lata de cerveja denominada β-barril. Imagem 

gerada a partir da resolução da estrutura da GFP por cristalografia de raio-X. Extraída 

de Zimmer, 2009. 
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Os aminoácidos nas posições 65 (Ser), 66 (Tyr) e 67 (Gly) localizam-se 

no centro da cadeia e constituem o cromóforo responsável pela emissão da cor 

verde (Tsien, 1998). Na figura 9 o cromóforo da GFP é ilustrado. 

 

 Figura 9: Estrutura do cromóforo da GFP, que se encontra localizado no centro da 

cadeia proteica. Imagem extraída e adaptada de: Shimomura, 2009.  

 

  A formação do cromóforo na proteína GFP provém de uma modificação 

pós traducional altamente incomum, que se dá espontaneamente, seguindo o 

enovelamento da proteína e que necessita de oxigênio. Foi demonstrado que o 

precursor polipeptídeo, sintetizado por meios químicos, é capaz de desenvolver 

fluorescência após o enovelamento em condições aeróbias. O mecanismo 

autocatalítico é iniciado pelo fechamento do anel que leva à formação de um 

grupo cilopentil, a partir dos átomos da cadeia principal do peptídeo precursor 

(Ser65, Tyr66 e Gly67). A maturação completa do cromóforo e, portanto, o 

desenvolvimento de fluorescência visível, requer passos adicionais que 

seguem espontaneamente. Em todas as GFPs caracterizadas até hoje, essas 

etapas requerem pelo menos um evento oxidativo. Para gerar o cromóforo 

verde presente na GFP madura, o mecanismo contém uma ciclização, uma 

desidratação e uma oxidação. O cromóforo completamente conjugado se forma 

somente na presença de oxigênio (Wachter, 2006). Na figura 10 é possível 

visualizar a formação do cromóforo na GFP. 
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Figura 10: Proposta biossintética para a formação do cromóforo da GFP. A ciclização 

do peptídeo é seguida pela eliminação de uma molécula de água e pela oxidação 

molecular, que pode ocorrer antes ou depois. O cromóforo maduro da GFP coexiste 

em dois estados de carga. Esquema extraído de: Wachter, 2006. 

 

 Tsien, através de modificações na cadeia peptídica e na estrutura do 

próprio cromóforo, obteve vários mutantes da GFP causando efeitos 

pronunciados nas propriedades espectrais (Tsien, 1998).   

Melhoramentos na molécula de GFP tem aumentado seu uso em 

biotecnologia. Dentre as moléculas melhoradas, destaca-se a GFP5 – proteína 

verde fluorescente 5, que pode ser expressa a 37º C com um enovelamento 

eficiente e com alto rendimento. A GFP5 contém três mutações: V163A e 

S175G que beneficiam o enovelamento da proteína a 37 ºC e I167T que 

equaliza a intensidade dos picos de excitação da proteína.  A proteína verde 

fluorescente, GFP5, emite máxima fluorescência (509 nm) quando excitada por 

luz ultravioleta (395–473 nm) (Siemering et al., 1996).  
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1.4 Fragmento Variável de Cadeia Única – scFv 

As moléculas de anticorpos são formadas por quatro cadeias 

polipeptídicas, duas cadeias pesadas (H) idênticas e duas cadeias leves (L) 

também idênticas. Cada cadeia leve está ligada covalentemente a uma cadeia 

pesada por uma ponte dissulfídica e as duas cadeias pesadas estão ligadas 

entre si por outras pontes dissulfídicas. Tanto as cadeias leves quanto as 

pesadas contêm uma série de unidades homólogas, repetitivas, com cerca de 

110 aminoácidos, os chamados domínios, que se apresentam sob a forma de 

estruturas globulares devido a um dobramento na molécula, produzido por 

pontes dissulfídicas intracadeias (Porter, 1973). 

Tanto as cadeias pesadas quanto as leves possuem uma região 

aminoterminal variável (V) que participa no reconhecimento dos antígenos, e 

de regiões constantes (C) carboxiterminais; as regiões C das cadeias pesadas 

possuem as funções efetoras. As regiões variáveis são assim denominadas 

porque contêm regiões em que a sequência de aminoácidos é variável. A 

região variável de uma cadeia pesada (VH) é justaposta com a região variável 

de uma cadeia leve (VL) para formar o local de ligação de antígenos. Como a 

unidade estrutural central de cada molécula de anticorpo contém duas cadeias 

pesadas e duas cadeias leves, ela tem dois locais de ligação de antígenos 

(Abbas e Lichtman, 2005). 

A maior parte das diferenças nas sequências entre os diversos 

anticorpos está confinada a três pequenas extensões nas regiões V das 

cadeias pesadas e leves, chamados de segmentos hipervariáveis. Essas 

regiões hipervariáveis contêm aproximadamente 10 aminoácidos. Na molécula 

de anticorpo, as três regiões hipervariáveis do domínio VL e do domínio VH se 

aproximam, na sua estrutura tridimensional para formar uma superfície de 

ligação de antígenos. Como essas sequências formam uma superfície que é 

complementar à estrutura tridimensional do antígeno, podem ser chamadas de 

região de complementaridade (CDRs) (Abbas e Lichtman, 2005). 

Porter, em 1959, observou que a molécula de anticorpo pode ser 

fragmentada gerando porções denominadas de Fab e Fc. Além da digestão 

enzimática, fragmentos de anticorpos podem ser obtidos através da clonagem 
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e da expressão de cDNAS, que codificam para as regiões VH e VL 

(Hoogenboom e Winter, 1992). 

Com o advento da tecnologia de hibridoma, que possibilitou a produção 

de anticorpos humanos com uma elevada afinidade para alvos biologicamente 

relevantes, fragmentos de anticorpos recombinantes estão sendo preparados, 

e utilizados no diagnóstico e na terapêutica (Hagemeyer et al., 2009).  

Em 1988, os pesquisadores Huston e Bird, desenvolveram 

independentemente as primeiras moléculas de scFv. Esses fragmentos são 

constituídos pelos domínios variáveis VH e VL do anticorpo, e ainda retém a 

capacidade de se combinar com o antígeno com alta afinidade de ligação 

(Weisser e Christopher Hall, 2009). Os genes que codificam para as regiões 

variáveis podem ser clonados em vetores de expressão de E. coli, a fim de 

produzir fragmentos de anticorpos (Hagemeyer et al., 2009). 

Quando expressados em bactérias transformadas com cDNA VH e VL, os 

domínios se associam na mesma conformação que manteriam na molécula 

íntegra, resultando numa proteína de cadeia única, com cerca de 25 a 28 kDa 

(Huston et al., 1998). Entretanto, a relativa afinidade que cada domínio 

apresenta com relação ao outro, depende da sequência particular de seus 

aminoácidos o que pode resultar na dissociação dos fragmentos (Plunckthun, 

1991).  

Para evitar a dissociação do scFv, foi criada uma sequência de ligação, 

de cerca de 10 a 25 resíduos de aminoácidos, tipicamente hidrofílicos, em geral 

(Gly4Ser)3, que faz conexão entre os segmentos VH e VL. Além de evitar a 

dissociação dos fragmentos, o polipeptídeo ligante, impede a dimerização da 

molécula (Weisser e Christopher Hall, 2009). Uma representação esquemática 
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da molécula de anticorpo e do scFv é encontrada na figura 11. 

 

Figura 11: Estrutura do anticorpo e do scFv. O fragmento variável de cadeia única é o 

menor fragmento que ainda retém a capacidade de se ligar com o antígeno. Um linker 

de aminoácidos faz a conexão entre os domínios VH e VL, evitando a dissociação e a 

dimerização dos domínios. Imagem extraída de: Hagemeyer et al., 2009. 

 

 Os fragmentos variáveis de cadeia única demonstram várias vantagens 

para aplicações clínicas. Esses fragmentos são minimamente imunogênicos, 

penetram facilmente nos tecidos e são removidos com rapidez da circulação 

(Hagemeyer et al., 2009). Vale ressaltar, que os scFvs são moléculas que 

podem também ser utilizadas no desenvolvimento de métodos diagnósticos. 

Em 2007, Shen e colaboradores, desenvolveram um piezoimunossensor para 

detecção da enzima CYP1B1, utilizando o scFv como molécula de 

reconhecimento. Neste trabalho o scFv foi adsorvido em um transdutor de sinal 

(microbalança de cristal de quartzo). Os resultados deste biossensor 

demonstraram excelente sensibilidade e especificidade. Na figura 12 é possível 

visualizar o piezoimunossensor para detecção da CYP1B1. 
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Figura 12: Piezoimunosensor scFv-QCM para detecção de CYP1B1. O scFv anti-

CYP1B1 foi adsorvido na superfície da microbalança de cristal de quartzo, pela sua 

cauda de histidina. A enzima CYP1B1, ao interagir com o scFv anti-CYP1B1 absorvido 

na microbalança, mudava a frequência de ressonância da microbalança. Esse 

biossensor exibiu uma resposta altamente sensível e específica a CYP1B1. Imagem 

extraída de: Shen et al., 2007.   

 

1.5 Impacto Biotecnológico da GFP-scFv 

 A GFP-scFv tem sido utilizada como uma ferramenta no 

desenvolvimento de métodos diagnósticos. Em 2010, Sakamoto e 

colaboradores, desenvolveram um método para determinação de plumbagina, 

esse método imunodiagnóstico foi desenvolvido utilizando a proteína GFP-scFv 

anti-plumbagina. Neste estudo, o antígeno plumbagina foi imobilizado em fase 

sólida (Placa). A adição da proteína quimérica na placa levou a formação do 

complexo antígeno-anticorpo, essa interação foi avaliada pelo fluorímetro, que 

determinou a relação entre a emissão de fluorescência e a quantidade do que 

estava adsorvido na placa. A proteína GFP-scFv, também pode ser utilizada 

para outras finalidades, dentre elas: localizar outras estruturas, analisar em 

tempo real a interação com outras proteínas e visualizar o transporte e a 

função de antígenos intracelulares (Cardinale et al., 2001). 

 Em 2008, Urukami e colaboradores, obtiveram a proteína de fusão GFP-

scFv anti-Giberelina 24. Neste estudo, a GFP fusionada ao scFv contra 

giberelina 24, um precursor de giberelina, reprimiu no retículo endoplasmático a 

biossíntese de giberelinas bioativas.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2504758_nihms56504f1.jpg
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Expressar a proteína GFP5-scFv anti-LDL (-) em Escherichia coli BL21DE3 e 

avaliar suas possíveis aplicações na investigação da aterosclerose 

 

Objetivos Específicos  

● Obter a proteína GFP5-scFv anti-LDL (-) 

● Desenvolver um ensaio de fluorescência para determinação de LDL (-), 

utilizando a GFP5-scFv anti-LDL (-) 

● Investigar a toxicidade da GFP5-scFv anti-LDL (-) sobre os macrófagos RAW 

264.7 

● Avaliar os efeitos da GFP5-scFv anti-LDL (-) sobre a formação de células 

espumosas.    
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Células  

Linhagem bacteriana 

As bactéria Escherichia coli linhagem BL21DE3 (Novagen®) foram utilizadas 

para expressar as proteínas GFP5-scFv anti LDL (-) e a GFP5 livre.  

 

Macrófagos 

Nos ensaios de captação de LDL e nos ensaios de viabilidade celular foi 

utilizada a linhagem de macrófago RAW 264.7.   

 

Plasma humano 

 O sangue foi obtido de voluntários do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo, sendo coletado em tubos contendo EDTA 

(1mg/mL). Após a coleta, o material foi imediatamente centrifugado a 2500 

RPM por 10 minutos, a 4ºC para a obtenção do plasma. Ao plasma obtido 

adicionou-se uma solução contendo o antioxidante hidroxitolueno butilado (BHT 

20 mM) e os inibidores de proteases aprotinina (2µg/mL), benzamidina (2 mM) 

e fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF 1 mM).  Após a obtenção e o tratamento 

do plasma humano formou-se um pool para posterior purificação da LDL nativa 

e eletronegativa.  

 

  3.2 Obtenção das frações nativa e eletronegativa da LDL 

  Isolamento de LDL 

O pool de plasma humano obtido conforme descrito anteriormente, foi 

submetido a um processo de ultracentrifugação seqüencial utilizando uma 

Ultracentrífuga Sorvall® modelo Ultra Pro 80 com rotor Sorvall® de ângulo fixo 

T-1270. Foram centrifugados 120 mL de plasma a 55.000 RPM por 7 horas, a 
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4º C, com solução salina de densidade 1,019 g/mL. Depois disto, promoveu-se 

a remoção da fração do sobrenadante, correspondente a fração da lipoproteína 

de muito baixa densidade (VLDL), em seguida, a densidade do plasma 

remanescente foi ajustada para 1,063 g/mL com KBr, sendo centrifugado com 

salina de densidade de 1,063 g/mL, durante 8 horas, 55.000 RPM, a 4º C. A 

partir daí, a lipoproteína de baixa densidade (LDL) encontrada no sobrenadante 

foi isolada e dialisada contra tampão Tris-HCl 20mM, pH 7,4, por 4 horas com 

trocas a cada 1 hora, a 4º C.  

 

3.3 Purificação das frações nativa e eletronegativa da LDL 

 A LDL obtida foi filtrada em filtro de 0,22 µm e injetada em uma coluna 

de troca iônica (Sepharose UNO Q12, Bio-Rad®); coluna conectada a um 

sistema FPLC (fast protein liquid chromatography, Bio-Rad®). A fase móvel 

constituiu um gradiente formado por tampão Tris 20 mM, pH 7,4 na bomba A e 

tampão Tris 20 mM + NaCl 1 M, pH 7,4 na bomba B. As soluções da bomba A 

e B foram filtradas com um filtro de 0,22 µm. O tempo de corrida foi de 60 

minutos e a taxa de fluxo 4 mL/min como segue-se: 0 a 44 mL: 0% tampão B; 

44 a 74 mL: 10% tampão B; 74 a 110 mL: 20% tampão B; 110 a 140 mL: 50% 

tampão B, 140 a 164 mL: 100% tampão B; 164 a 212 mL: 0% tampão B (Vedie 

et al., 1991; De Castellarnau et al., 2000). Devido a carga eletronegativa, a LDL 

(-) foi eluída da coluna após o aumento da concentração de NaCl da fase 

móvel. Os tempos de eluição para as frações nativa e eletronegativa foram de 

28,8 e 37,6 minutos, respectivamente. Os eluentes foram monitorados a 280 

nm UV e os picos correspondentes das frações nativa e eletronegativa da LDL 

foram coletados utilizando um coletor de frações (BioLogic BioFrac Fraction 

Colletor, Bio-Rad®). Os tubos correspondentes a cada uma das frações foram 

somados e dialisados contra tampão fosfato de sódio 20 mM, pH 7,0 e 

aplicados em uma coluna de cromatografia por afinidade Hitrap Blue 

(Amersham/GE®) para a remoção dos resíduos de albumina. Os eluatos de 

LDL (-) e LDL nativa foram concentrados a vácuo sob refrigeração em um 

Speed Vac SC 100 Savant®. Ambas as frações de LDL foram dialisadas contra 

PBS pH 7,4 e tiveram suas concentrações protéicas determinadas pelo método 
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de Lowry. Nas alíquotas de LDL (-) e LDL nativa foi acrescentada a mesma 

solução utilizada durante a coleta das amostras, solução constituída de 

antioxidante e inibidores de proteases. Foi realizada eletroforese em gel de 

agarose (Celmgel, CELM®) para a confirmação da efetiva separação entre a 

LDL (-) e a LDL nativa (Sanches-Quesada el al., 2003). A porcentagem de 

agarose não é revelada pelo fabricante. Utilizou-se uma fonte de eletroforese 

(Pharmacia Biotech, modelo EPS 600) programada para 100 volts, durante 30 

minutos de corrida com tampão Tris 58 mM pH 9,5. Foram aplicadas 3 µg por 

poço de LDL nativa e LDL (-) no gel e plasma total diluído 1:5 em Tris 58 mM 

pH 9,5. Após a corrida, o Gel foi submerso em corante negro de amido por 10 

minutos e descorado com ácido acético 5% até visualização das bandas.  

 

3.4 Vetores 

 O vetor bacteriano que codifica a proteína GFP5-scFv anti LDL (-), foi 

obtido por Faulin em 2010 e denominado pET-GFP5-scFv. A sequência de 

DNA que codifica a quimera encontra-se localizada nos sítios de restrição 

EcoRI e SacI do vetor bacteriano pET-GFP5-scFv. O sítio de restrição EcoRI 

codifica a GFP5 enquanto o sítio SacI codifica o scFv anti-LDL (-). Esse vetor 

possui um gene de seleção que confere resistência ao antibiótico Kanamicina. 

O vetor pET-GFP5, assim denominado por Hering em 2007, codifica a proteína 

GFP5 livre. A sequencia de DNA referente à GFP5 encontra-se localizada no 

sitio de restrição EcoRI do vetor bacteriano pET-GFP5. Assim como no vetor 

pET-GFP5-scFv, o vetor pET-GFP5 também possui um gene de seleção que 

confere resistência ao antibiótico Kanamicina.       

 

3.5 Preparo das células bacterianas competentes 

Uma colônia da bactéria E. coli BL21(DE3) (Novagen®) foi inoculada em 3 

mL de meio LB (Luria-Bertani) sem antibiótico (Pré-inóculo) e posteriormente 

colocada em um agitador a 37ºC por 12 horas. Depois deste período de 

incubação, foi utilizado 1 mL desse pré-inóculo para inocular 35 mL de meio LB 

(Luria-Bertani) sem antibiótico. Esta cultura, foi então colocada sob agitação à 
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37ºC e acompanhada até a densidade óptica em 550nm de 0,40 – 0,60. 

Quando alcançado este ponto o frasco contendo a cultura foi resfriado em gelo 

por 30 minutos. Quando fria, a cultura foi centrifugada (2000 RPM - 15 minutos 

4ºC) para sedimentar as células, sendo o sobrenadante descartado e o 

sedimento ressuspendido em 10 mL de meio TFB (Transformation buffer) e 

incubado a 4ºC por 30 minutos. Depois disto, a suspensão bacteriana foi 

centrifugada como na condição anterior, sendo o sobrenadante descartado. As 

células foram ressuspendidas em meio TFB (Transformation buffer) a 4ºC, 

sendo a partir daí consideradas competentes. A suspensão foi dividida em 

alíquotas de 100 µL que foram estocadas a - 80ºC.  

 

3.6 Transformação bacteriana por choque térmico 

Uma alíquota de 100 µL de células competentes de Eschericia coli 

BL21(DE3) armazenadas a - 80ºC foi descongelada em gelo por 10 minutos. 

Logo depois, adicionou-se 0,5 µg do DNA plasmidial pET-GFP5-scFv no 

microtubo contendo as células competentes. Logo após a adição do cDNA, a 

transformação foi realizada por choque térmico, incubando o microtubo com as 

células bacterianas e o cDNA (pET-GFP5-scFv) em gelo por 30 minutos. Em 

seguida incubou-se a 42ºC por 2 minutos, e posteriormente, por 5 minutos no 

gelo. Após a transformação, adicionou-se 1000 µL de meio LB no eppendorf 

contendo as células transformadas. Depois disto, as células foram transferidas 

para um tubo cônico de 50 mL sendo incubadas à 37ºC por 1 hora e 15 

minutos a 200 RPM. Depois deste período, semeou-se 100 µL das células 

transformadas com o vetor pET-GFP5-scFv em placas de Agar LB contendo o 

antibiótico Kanamicina na concentração de 100 µg/mL. Essas placas foram 

incubadas à 37ºC por 16 horas e ao final desse período foi possível observar o 

crescimento das colônias (Faulin, 2010). 
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3.7 Pré-inóculo das células Escherichia coli BL21(DE3) transformadas 

Das colônias de Escherichia coli BL21(DE3) transformadas com o vetor 

pET-GFP5-scFv e crescidas na placa de Agar LB, retirou-se diretamente da 

placa com a alça microbiológica estéril uma única colônia isolada. Esta colônia 

única retirada da placa, foi inoculada em um tubo cônico de 50 mL contendo 5 

mL de meio LB (Luria-Bertani) acrescido de 100 µg/mL do antibiótico 

Kanamicina, depois disto, o pré-inóculo foi incubado a 37ºC por 16 horas sob 

agitação (200 RPM) (Faulin, 2010).  

 

3.8 Inóculo das células de Escherichia coli BL21(DE3) transformadas e 

expressão da proteína GFP5-scFv anti-LDL (-) 

Transferiu-se 2 mL do pré-inóculo para um Erleymeyer contendo 200 mL de 

meio LB (Luria-Bertani) acrescido de kanamicina (100 µg/mL). O erleymeyer 

contendo as células transformadas com o vetor pET-GFP5-scFv foi submetido 

à agitação (200 RPM), a 37ºC por aproximadamente 2 horas. Depois deste 

período de incubação, a densidade óptica em 600 nm foi acompanhada até 

atingir 0,4 – 0,6. Assim que foi alcançado este ponto adicionou-se 1 mM de 

IPTG (isopropitiltio-β-D-galactosideo, Fermentas®). Depois disto, incubou-se a 

cultura a 25ºC por 18 horas sob baixa agitação (40 RPM) para a expressão da 

proteína. Após a expressão da proteína GFP5-scFv anti-LDL (-), o meio de 

cultura foi centrifugado a 4500 RPM por 20 minutos, a 4ºC. Logo após a 

centrifugação, descartou-se o sobrenadante, sendo o sedimento bacteriano 

armazenado em freezer a uma temperatura de - 20ºC (Faulin, 2010).  

 

3.9 Lise bacteriana 

O sedimento bacteriano contendo as células com a proteína GFP5-scFv anti 

LDL (-) expressa armazenado a – 20ºC foi descongelado em temperatura 

ambiente por 20 minutos. Logo após, adicionou-se 5 mL de solução lise 

(NaH2PO4 20 mM, NaCl 200 mM, PMSF 1 mM, EDTA 5 mM, lisozima 150 

µg/mL em pH 7,4), incubando-se em gelo. Esperou-se 30 minutos para a ação 
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da lisozima e depois deste período, as células foram submetidas a um 

processo de sonicação em um sonicador Branson Sonifier 250 (3 pulsos de 20 

segundos em 30% de potência, com intervalo de 1 minuto a cada pulso). Após 

a sonicação, procedeu-se à centrifugação (4500 RPM) por 18 minutos a 4ºC. O 

sedimento, contendo a quimera, foi aproveitado e o sobrenadante descartado 

(Faulin, 2010).   

 

3.10 Solubilização dos corpos de inclusão 

Após a lise bacteriana, o sedimento aproveitado, contendo a quimera, foi 

ressuspendido em 10 mL de tampão (NaH2PO4 20 mM, NaCl 200 mM, imidazol 

30 mM) e centrifugado a 4500 RPM por 15 minutos. Repetiu-se este 

procedimento por mais duas vezes para lavar o sedimento. Depois disto, o 

sedimento, foi então ressupendido em 20 mL de solução (NaH2PO4, NaCl 200 

mM, imidazol 30 mM, uréia 7 M, β-mercaptoetanol 20 mM). O sedimento, 

contendo a GFP5-scFv anti-LDL (-) em corpos de inclusão, ressuspendido com 

a solução desnaturante de uréia e β-mercaptoetanol, ficou a temperatura 

ambiente, por 12 horas, protegido da luz, para desnaturação da proteína 

recombinante.   

 

3.11 Purificação da GFP5-scFv anti-LDL (-)    

Procedeu-se à purificação da GFP5-scFv anti-LDL (-) solubilizada a partir 

das caudas de histidina da proteína. Utilizou-se o método de cromatografia por 

afinidade utilizando uma resina carregada com níquel (nº cat. 17-5268-01, 

Amershan/GE®). A solução de uréia e β-mercaptoetanol contendo a quimera 

deixada overnight, foi centrifugada a 4500 RPM por 10 minutos para 

confirmação da solubilização da molécula GFP5-scFv anti-LDL (-). Após a 

confirmação da solubilização, a solução de ureia e β-mercaptoetanol, contendo 

a molécula solubilizada, foi incubada com a resina de níquel por 1 hora, a 

temperatura ambiente, sob agitação (batch). Depois deste período de 

incubação, o eluato foi descartado e posteriormente aplicou-se 10 mL do 

tampão de eluição (NaH2PO4 20 mM, NaCl 200 mM, imidazol 500 mM, uréia 7 
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M) para retirar a GFP5-scFv anti LDL (-) grudada na resina. O eluato, contendo 

a proteína foi coletado. 

 

3.12 Reenovelamento da GFP5-scFv anti-LDL (-)   

O reenovelamento da molécula de GFP5-scFv anti LDL (-) foi realizado 

através do método de diálise. Transferiu-se 10 mL do eluato contendo a 

proteína previamente purificada, para uma membrana de diálise com cutoff de 

50 kDa, e a ela adicionou-se 5 µM de PSS (poliestireno sulfonado). A 

membrana foi então colocada em um béquer que continha 250 mL de solução 

(NaCl 200 mM, NaH2PO4 20 mM, uréia 7 M, agua destilada q.s.p 250 mL) em 

pH 8,5. Depois disto, uma bomba peristáltica foi conectada ao béquer que 

continha a membrana emergida na solução com 7 M de uréia e ao béquer com 

560 mL de solução (NaCl 200mM, NaH2PO4 20mM, agua destilada q.s.p 560 

mL) em pH 8,5. A partir daí, a solução isenta de uréia foi colocada 

gradativamente no béquer com a membrana até que a concentração de uréia 

atingisse 2,5 M (aproximadamente 24 horas). Em seguida, a diálise foi 

continuada com 600 mL da mesma solução (NaCl 200mM, NaH2PO4 20mM, 

agua destilada q.s.p 600 mL), mas acrescida de arginina 400 mM e glutationa 

oxidada 500 µM em pH 7,4 até que a solução contendo a membrana com a 

proteína atingisse a concentração de 0,5 M de uréia (aproximadamente 24 

horas). Quando alcançada a concentração de 0,5 M de uréia na membrana 

com a GFP5-scFv anti-LDL (-), a solução do béquer foi trocada por tampão 

PBS em pH 7,4. O tampão PBS foi trocado por 3 vezes, num período de 

intervalo de aproximadamente 1 hora entre cada troca. Depois disto, a solução 

no interior da membrana isenta de uréia e com a GFP5-scFv anti-LDL (-) 

reenovelada foi aliquotada e congelada a -20ºC (Faulin, 2010).  

 

3.13 Análise da GFP5-scFv anti-LDL (-) em gel de poliacrilamida SDS-

PAGE 

Para o preparo do gel de poliacrilamida a 12 %, foram utilizadas as 

seguintes soluções: 
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● Solução A:  Acrilamida 30 % 

   N,N- metileno-bisacrilamida 0,8 % 

   Água destilada q.s.p 100 mL 

 

● Solução B:  Trizma base 18,17 % 

   SDS 0,4 % 

   Água destilada q.s.p 100 mL 

 

● Solução C:  Trizma base 6,06 % 

   SDS 0,4 % 

   Água destilada q.s.p 100 mL  

 

O gel separador a 12 % foi preparado da seguinte maneira: 

Solução A ___________12 % 

Solução B___________2,5 % 

Água destilada_______q.s.p 

onde adicionou-se 0,01 % de persulfato de amônia e 0,003 % de TEMED, 

agitando-se suavemente. A solução de separação foi colocada na placa 

montada (80 % do volume da placa) e esperou-se por aproximadamente 20 

minutos para precipitação do gel. Para completar os 20 % restante da placa 

montada preparou-se o gel de empilhamento: 

Solução A_________13 % 

Solução C_________25,2 % 

Água destilada_____q.s.p 

onde foram adicionados persulfato de amônia a 0.01 % e TEMED a 0,003 %, 

agitando-se suavemente, derramou-se esta na placa com o gel de separação 

pela extremidade e o pente de formação de poços foi introduzido, esperou-se 

30 minutos para polimerizar. Com o gel pronto aplicou-se o marcador de peso 

molecular pré-corado PagerRuler Plus (Fermentas®, nº cat. SM1811) no 
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primeiro poço e as amostras de GFP5-scFv anti-LDL (-) nos demais poços. 

Após a aplicação do marcador e das amostras procedeu-se à corrida em cuba 

vertical (Bio-Rad®) com TBE 1x a 100V (Pharmacia Biotech®, modelo EPS 600) 

por cerca de duas horas. No fim da corrida, o gel foi retirado da placa e o 

mesmo foi colocado na solução de coomassie blue (coloração da GFP5-scFv 

anti-LDL (-) ) por 30 minutos. Em seguida o gel foi lavado em água destilada, e 

descorado com a solução (Etanol 30 % e Ácido acético 10 %), para retirar o 

excesso de corante.   

 

3.14 dot blot 

Adicionou-se LDL nativa e LDL eletronegativa a uma membrana de 

nitrocelulose (Hybond ECL Nitrocelulose, Amershan/GE®), ambas na 

concentração de 1 µg/mL. Bloqueou-se a membrana, para evitar sítios livres de 

reação, com uma solução de PBS com 5 % de leite desnatado (Molico, 

Nestle®), overnight, a 4 º C. Em seguida, lavou-se a membrana três vezes com 

tampão PBS-Tween 0,05 % em pH 7,4 e adicionou-se a proteína GFP5-scFv 

anti LDL (-)  na concentração de 10 µg/mL diluída em solução de PBS com 1 % 

de leite desnatado (Molico, Nestle®), e incubou-se por 1h e 30 minutos a 

temperatura ambiente, sob agitação. Depois desse período, lavou-se a 

membrana com PBS-Tween 0,05 % e adicionou-se anticorpo IgG ant-histidina 

(GE®) diluído 1:1000 em tampão PBS com 1 % de leite desnatado (Molico, 

Nestle®), incubou-se por 1 h e 30 minutos em temperatura ambiente, sob 

agitação e posteriormente adicionou-se o anticorpo anti-IgG marcado com 

peroxidase diluído 1:2000, e incubou-se por 1 hora. A revelação da reação foi 

realizada com uma solução DAB (3,3 – Diaminobenzidina – Sigma Chemical) 

na presença de 0,015 % de peróxido de hidrogênio. A reação foi interrompida 

com sucessivas lavagens de água destilada e a membrana foi seca e 

fotografada.            
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3.15 Transformação das células bacterianas com o vetor pET-GFP5, 

expressão e purificação da GFP5 livre 

A transformação das células de Eschericia coli BL21(DE3) foi realizada por 

choque térmico. Uma alíquota de 100 µL de células competentes de Eschericia 

coli BL21(DE3) foi inoculada com 0,5 µg do DNA plasmidial pET-GFP5 e 

mantidas em gelo por 30 minutos. As células foram submetidas à temperatura 

de 42º C por 2 minutos e depois mantidas em gelo por mais 5 minutos. Foram 

adicionados 1000 µL de meio de cultura LB (Luria-Bertani) e a solução foi 

mantida a 37º C por 1 hora e 15 minutos, quando então foram semeados 100 

µL da solução na placa de Agar LB contendo kanamicina na concentração de 

100 µg/mL. A placa foi mantida em estufa a 37º C por 12 horas. Depois deste 

período, retirou-se da placa uma colônia de E. coli BL21(DE3) transformada 

com o vetor pET-GFP5 e inoculou-se em  5 mL de meio de cultura LB (Luria-

Bertani) acrescido de Kanamicina na concentração de 100 µg/mL, a solução foi 

deixada a 37º C por 16 horas sob agitação à 200 RPM. 2 mL desta solução 

foram  transferidos para um erlenmeyer com 200 mL de meio LB contendo 

Kanamicina (100 µg/mL) e submetidos à agitação, 200 RPM, sob a temperatura 

de 37º C. Após a densidade óptica desta solução atingir entre 0,4 – 0,6 (2 

horas aproximadamente), induziu-se a expressão da GFP5 livre adicionando 1 

mM de IPTG (isopropitiltio-β-D-galactosideo, Fermentas®). 6 horas depois da 

indução a 37º C as bactérias foram colhidas após a centrifugação a 4500 RPM 

durante 20 minutos e solubilizadas em 5 mL de tampão lise (NaH2PO4 20 mM, 

NaCl 200 mM, PMSF 1 mM, EDTA 5 mM, lisozima 150 µg/mL, pH 7,4) onde 

deixou-se incubando no gelo por 30 minutos, sendo posteriormente sonicadas 

em um sonicador Branson Sonifier 250 (3 pulsos de 20 segundos em 30% de 

potência, com intervalo de 1 minuto a cada pulso). Após a sonicação procedeu-

se a centrifugação a 4500 RPM por 18 minutos a 4º C, sendo descartada a 

fração insolúvel (pellet). Submeteu-se a fração solúvel ao procedimento de 

purificação, através do método de cromatografia por afinidade utilizando uma 

resina carregada com níquel (nº cat. 17-5268-01, Amershan/GE®). A fração 

solúvel foi incubada com a resina por 1 hora, e posteriormente eluida com a 

solução (NaH2PO4 20 mM, NaCl 200 mM, imidazol 500 mM) para retirar a 

GFP5 livre ligada na resina.  
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3.16 Ensaio de Fluorescência para determinação de LDL (-) 

Para o desenvolvimento do ensaio de fluorescência foi utilizada uma placa 

de poliestireno preta com fundo reto e transparente (high binding, 

Corning/Costar® nº cat. 3601). Para a adsorção do antígeno na placa utilizou-se 

LDL (-) na concentração de 10 µg/mL, sendo esta diluída em tampão carbonato 

bicarbonato 0,05 M pH 9,6. A mistura de tampão carbonato bicarbonato e LDL 

(-) na concentração de 10 µg/mL foi colocada nos poços da placa (100 µl/poço) 

e incubada a 4º C por 16 horas, protegida da luz. Depois deste período de 

incubação, os poços da placa com o antígeno adsorvido foram submetidos à 

lavagem com uma solução de PBS-Tween 0,05% em pH 7,4. A lavagem foi 

realizada por três vezes, com 200 µl/poço. Depois disto, promoveu-se o 

bloqueio dos poços para evitar sítios livres de reação, com uma solução de 

PBS-Tween 0,01% com 2 % de leite desnatado (Molico, Nestle®), onde deixou-

se incubando a 37º C por 1 hora e 30 minutos. Após o bloqueio, os poços da 

placa foram lavados novamente como descrito anteriormente, sendo depois 

adicionado 75 µl de GFP5-scFv anti LDL (-) em diferentes concentrações (200, 

100, 50, 25, 10, 5 e 1µg/mL) diluído em tampão PBS, deixou-se incubando a 

37º C por 1 hora e 30 minutos, posteriormente os poços foram novamente 

lavados por 3 vezes com a solução de PBS-Tween 0,05% (200 µl/poço). Ao 

término da lavagem adicionou-se PBS (100 µl/poço). As placas a serem 

analisadas foram colocadas no fluorimetro. O fluorimetro foi ajustado (ex = 

395nm e em = 508nm), com a finalidade de detectar a emissão de 

fluorescência. O ensaio foi realizado em triplicata. 

   

3.17 Ensaio imunoenzimático para análise da ligação da GFP5-scFv anti-

LDL(-) ao antígeno adsorvido na placa 

Para a adsorção da LDL (-) na placa de alta ligação preta de fundo reto e 

transparente (high binding, Corning/Costar® nº cat. 3601) diluiu-se a LDL (-) em 

tampão carbonato bicarbonato 0,05 M, pH 9,6; essa diluição foi realizada para 

que a concentração da lipoproteína atingisse 10 µg/mL. Logo após a diluição 

da LDL (-) no tampão carbonato bicarbonato (10 µg/mL), adicionou-se 100 µL 

desta solução em cada poço da placa (100 µL/poço) e deixou-se incubando em 
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geladeira (4º C) por um período de 16 horas. Após a sensibilização da placa 

com o antígeno, os poços da placa foram submetidos ao procedimento de 

lavagem com uma solução de PBS-Tween 0,05% pH 7,4. A lavagem foi 

realizada por três vezes, com 200 µl/poço da solução de PBS-Tween. Depois 

disto, promoveu-se o bloqueio dos poços para evitar sítios livres de reação, 

com um tampão de PBS-Tween 0,01% com 2 % de leite desnatado (Molico, 

Nestle®), onde deixou-se incubando a 37º C por 1 hora e 30 minutos. Depois 

deste período de incubação, procedeu-se a lavagem dos poços da placa com a 

solução de PBS-Tween 0,05% pH 7,4. A lavagem foi realizada por três vezes, 

com 200 µL/poço. Em seguida adicionou-se 100 µL/poço da solução contendo 

o anticorpo monoclonal 2C7 anti-LDL (-) na concentração de 10 µg/mL, para 

que a concentração do anticorpo atingisse 10 µg/mL realizou-se a diluição do 

mesmo em tampão PBS-Tween 0,01% com 1% de leite desnatado, depois da 

diluição e da adição do anticorpo monoclonal 2C7 anti-LDL (-) nos poços da 

placa deixou-se incubando por 1 hora e 30 minutos em temperatura de 37º C. 

Posteriormente procedeu-se a lavagem dos poços da placa com a solução de 

PBS-Tween 0,05% pH 7,4. A lavagem também foi realizada por três vezes, 

com 200 µL/poço. Após a lavagem adicionou-se anti-IgG de camundongo 

conjugado a peroxidase (Invitrogen-Zimed®) diluído 1:2000 em 1 % de leite 

desnatado (Molico, Nestle®) em tampão PBS-Tween 0,01%. Depois disto 

deixou-se incubando a 37 º C por 1 hora e 15 minutos. A seguir, a placa foi 

lavada, por 4 vezes com a solução de PBS-Tween 0,05% pH 7,4. A reação foi 

revelada com solução de substrato TMB (3,3,5,5 – tetrametilbenzidina), 

adicionou-se 75 µL/poço de TMB e deixou-se incubando por aproximadamente 

10 minutos a 37º C. Interrompeu-se a reação adicionando-se 75 µL/poço de 

H2SO4 a 0,5 M. Mediu-se a densidade óptica em uma leitora de 

espectrofotometria utilizando o comprimento de onda em 450 nm. O ensaio foi 

realizado em triplicata. 
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3.18 Ensaio imunoenzimático para análise da ligação da GFP5-scFv anti-

LDL(-) ao antígeno adsorvido na placa 

A placa de poliestireno preta de fundo reto e transparente com 96 poços 

(high binding, Corning/Costar® nº cat. 3601) foi sensibilizada com a LDL (-). 

Adicionou-se a LDL (-) em tampão carbonato bicarbonato 0,05 M, pH 9,6 para 

que a concentração da lipoproteína atingisse 10 µg/mL. Depois que alcançada 

esta concentração, adicionou-se 100 µL em cada poço da placa. Depois disto, 

deixou-se incubando em geladeira (2 – 8ºC) por 16 horas. Após a 

sensibilização, os poços da placa foram lavados com uma solução de PBS-

Tween 0,05% pH 7,4. A lavagem foi realizada por três vezes, com 200 µL/poço. 

Já com os poços da placa sensibilizados com a LDL (-) (10µg/mL) e lavados, 

promoveu-se o bloqueio para evitar sítios livres de reação. Este bloqueio foi 

realizado com tampão PBS-Tween 0,01% com 2 % de leite desnatado (Molico, 

Nestle®) 150 µL/poço, com um período de incubação de 1 hora e 30 minutos a 

37º C. Posteriormente lavou-se os poços da placa, com 200 µL/poço da 

solução de PBS-Tween 0,05% pH 7,4. A lavagem foi realizada por três vezes. 

Em seguida, adicionou-se 75 µL/poço de tampão PBS-Tween 0,01% com 1% 

de leite desnatado (Molico, Nestle®) contendo a proteína GFP5-scFv anti-LDL  

(-) na concentração de 50 µg/mL. Depois disto, a placa foi incubada em estufa 

a 37 º C por 1 hora e 30 minutos. Novamente os poços da placa foram 

submetidos à lavagem com a solução de PBS-Tween 0,05% pH 7,4. A lavagem 

foi realizada por três vezes, com 200 µL/poço. Após esta etapa adicionou-se o 

anticorpo IgG anti-histidina (GE®) diluído 1:1000 em tampão PBS-Tween 0,01% 

com 1% de leite desnatado (Molico, Nestle®), onde deixou-se incubando em 

estufa a 37º C por 1 hora e 30 minutos. Logo depois, procedeu-se a lavagem 

por três vezes com a solução de PBS-Tween 0,05% pH 7,4 (200 µL/poço). Em 

seguida, adicionou-se o anticorpo anti-IgG de camundongo (Invitrogen-Zimed) 

cojugado a peroxidase diluído 1:2000 em tampão PBS-Tween a 0,01% com 1% 

de leite desnatado (Molico, Nestle®) e incubou-se a 37º C por 1 hora e 30 

minutos. Após este período, promoveu-se a lavagem dos poços por quatro com 

a solução de PBS-Tween 0,05% pH 7,4 (200 µL/poço). Ao término desta etapa 

adicionou-se 75 µL/poço da solução de TMB e deixou-se incubando por 

aproximadamente 10 minutos a 37º C. Interrompeu-se a reação adicionando-se 
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75 µL/poço de H2SO4 a 0,5 M. Mediu-se a densidade óptica em uma leitora de 

espectrofotometria utilizando o comprimento de onda em 450 nm. O ensaio foi 

realizado em triplicata. 

 

3.19 Desenho dos primers para inserção no sitio PstI do vetor pET-GFP5-

scFv. 

Foram desenhados os primers codificantes para a sequência de 15 

aminoácidos (Gly4Ser)3. 

F 3’ GGGCGGCGGCGGCTCCGGCGGCGGCGGCTCCGGCGGCGGCGGCTCACTGCA 5’ 

                                

R 5’ GTGAGCCGCCGCCGCCGGAGCCGCCGCCGCCGGAGCCGCCGCCGCCCTGCA 3’ 

 

Estes primers não apenas codificam a sequência de interesse como também, 

em se tratando de sitio único de clonagem, quando inserido na orientação 

oposta a almejada, codificam uma sequência de parada de expressão (stop 

códon) que permitiria selecionar clones positivos não apenas através de 

sequenciamento, mas também em função do peso molecular da proteína 

expressa. 

 

3.20 Digestão do vetor pET-GFP5-scFv com a enzima de restrição PstI-HF. 

O vetor pET-GFP5-scFv foi colocado em um eppendorf contendo a enzima 

de restrição PstI-HF (New England BioLabs®, nº cat. R3140S) 5 vezes em 

excesso em relação ao padrão (1 U de enzima/ µg de DNA), o tampão próprio 

para a enzima (tampão 4 - New England BioLabs®, nº cat. R3140S) e água 

miliQ estéril. Esta solução foi então incubada a 37º C por 16 horas. Depois 

deste período de incubação promoveu-se a inativação da enzima de restrição 

submetendo a solução (DNA, enzima, tampão e água) a uma temperatura de 

80º C por 30 minutos.  
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3.21 Digestão do vetor pET-GFP5-scFv com a enzima de restrição XhoI. 

Como realizado no processo de digestão do vetor pET-GFP5-scFv com a 

enzima de restrição PstI-HF, colocou-se em um eppendorf o vetor pET-GFP5-

scFv, a enzima de restrição XhoI (New England BioLabs®, nº cat. R0146S) 5 

vezes em excesso em relação ao padrão ( 1 U de enzima/ µg de DNA), o 

tampão próprio para a enzima (tampão 4 - New England BioLabs®, nº cat. 

R0146S) e água miliQ estéril. Após o preparo da solução (DNA, enzima, 

tampão e água), deixou-se incubando a 37 º C por 2 horas. Depois disto, a 

solução foi aquecida até 65º C. Assim que alcançada esta temperatura deixou-

se incubando por 30 minutos para inativação da enzima de restrição XhoI (New 

England BioLabs®, nº cat. R0146S).    

 

3.22 Defosforilação do vetor pET-GFP5-scFv após digestão com as 

enzimas PstI-HF e XhoI. 

Para proceder a defosforilação do vetor após digestão com as enzimas de 

restrição PstI-HF e XhoI preparou-se uma solução composta de:  0,5 µg do 

vetor pET-GFP5-scFv (digerido pela enzima de restrição adequada), 1 µL da 

enzima Antarctic Phosphatse e 5 µL do tampão específico da enzima. Cada 

eppendorf, contendo o vetor pET-GFP5-scFv digerido pela enzima adequada e 

defosforilado pela Antarctic Phosphatase, foram mantidos a 65º C por 20 

minutos, para ocorrer a inativação da Antarctic Phosphatase, e em seguida 

preparou-se o gel de agarose para a corrida dos vetores.  

 

3.23 Eletroforese em gel de agarose 

A agarose (0,8%) foi fundida em TAE 1x. Após a completa dissolução da 

agarose foi adicionado gelRed (Biotium®, cat. 41003) alcançando um volume 

final de 5 µL de gelRed/ 25 mL de TAE. O gel foi polimerizado em cuba de 

eletroforese a temperatura ambiente por cerca de 20 minutos. Para a corrida 
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dos vetores circulares e lineares aplicou-se uma voltagem de 60 V (Pharmacia 

Biotech®, modelo EPS 600). 

Solução utilizada: 

TAE 1x:  Tris-acetato 0,04 M 

               0,001 M de EDTA.   

 

3.24 Ensaio de viabilidade celular – MTT 

Para avaliar o efeito da GFP5-scFv anti-LDL (-), GFP5 livre e do PSS sobre 

a viabilidade celular, utilizou-se o ensaio de MTT (Brometo de 3,4,5-dimetilazol-

2,5-difeniltetrazolium). Para proceder o ensaio de viabilidade celular, as células 

(macrófagos RAW 264.7) foram cultivadas em garrafas de cultura celular 

(Corning® Flask, nº cat. 430641), com meio RPMI, suplementado com 10% de 

soro fetal bovino. Transferiu-se para cada poço da placa (Corning/Costar® nº 

cat. 3599) 1x104 células. Estas células foram plaqueadas com meio RPMI 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (100µL/poço) por um período de 

aproximadamente 5 horas em estufa a 37º C com 5% de CO2. Depois deste 

período, o meio de cultura foi trocado por meio RPMI suplementado apenas 

com 1% de soro fetal bovino (100µL/poço). As placas foram então incubadas 

em estufa a 37º C com 5% de CO2 overnight. Depois disto, promoveu-se o 

tratamento com a GFP5-scFv anti-LDL (-), a GFP5 livre e o PSS em diferentes 

concentrações (25; 12,5; 6,25; 3,12; 1,56; 0,78; 0,39; 0,19; 0,09; 0,04 µg/mL). 

Adicionou-se 100 µL/poço de meio RPMI com 1% de soro fetal bovino 

acrescido de GFP5-scFv anti-LDL (-), GFP5 livre e PSS nas concentrações 

citadas anteriormente, e em seguida deixou-se incubando em estufa a 37º C 

com 5% de CO2 por 24 horas. Ao término do tratamento, o meio foi removido e 

adicionou-se 50 µL/poço de meio RPMI sem vermelho de fenol com MTT na 

concentração de 1 mg/mL. A placa foi deixada em temperatura ambiente sob 

agitação por 3 horas. Ao final deste período, descartou-se o sobrenadante e os 

cristais de formazan produzidos foram dissolvidos com 100 µL/poço de DMSO. 

Deixou-se em temperatura ambiente, por 30 minutos, sob agitação. Logo após 
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procedeu-se a leitura em espectrofotômetro a 580 nm. Foram feitas triplicatas 

de cada concentração de GFP5-scFv anti-LDL (-), GFP5 livre e PSS. 

 

3.25 Ensaio de viabilidade celular – Citometria de fluxo 

A análise de morte celular por necrose ou apoptose foi efetuada no FACS 

do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, FCF-USP. Para este procedimento utilizamos macrófagos 

RAW 264.7 que haviam sido cultivados em garrafa de cultura (Corning® Flask, 

nº cat. 430641) em meio RPMI com 10% de soro fetal bovino. Após o cultivo, 

as células foram contadas em câmara de Neubauer e diluídas em meio RPMI 

com soro fetal bovino a 10% sendo posteriormente transferidas para os poços 

da placa (Corning/Costar® nº cat. 3548) (500 µL/poço), o número total de 

células foi 2x105 células/poço. Após o plaqueamento, a placa com as células foi 

incubada em estufa com 5% de CO2 a 37º C por aproximadamente 6 horas. 

Depois deste período, o meio RPMI com soro fetal bovino a 10% foi trocado por 

meio RPMI suplementado com 1% de soro fetal bovino (500 µL/poço). Após a 

troca do meio, incubou-se a placa em estufa com 5% de CO2 a 37º C por 12 

horas. Logo após, promoveu-se o tratamento com a GFP5-scFv anti-LDL (-) 

utilizando as seguintes concentrações: 

● Grupo 1: Só as células em meio RPMI com 1% de soro fetal bovino 

● Grupo 2: GFP5-scFv anti-LDL (-) na concentração de 50 µg/mL 

● Grupo 3: GFP5-scFv anti-LDL (-) na concentração de 25 µg/mL 

● Grupo 4: GFP5-scFv anti-LDL (-) na concentração de 10 µg/mL 

● Grupo 5: GFP5-scFv anti-LDL (-) na concentração de 5 µg/mL 

● Grupo 6: GFP5-scFv anti-LDL (-) na concentração de 1 µg/mL 

● Grupo 7: DMSO a 5% 

Após adicionar o tratamento, a placa foi incubada em estufa com CO2 a 37º C 

por 24 horas. Ao término deste período, o meio com as células tratadas (500 
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µL/poço) foi transferido para o tubo de citometria e, em seguida, procedeu-se a 

lavagem dos poços da placa com solução de PBS 1x gelada (500 µl/poço). A 

solução de PBS 1x foi trocada por duas vezes sendo aspirada e transferida 

para o tubo de citometria contendo as células tratadas. Os tubos de citometria 

com a suspensão de células foram centrifugados (1500 RPM – 5 minutos). 

Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento 

ressuspendido em 500 µL de PBS 1x gelado e centrifugados novamente nas 

mesmas condições. Após a centrifugação descartou-se o sobrenadante e o 

sedimento foi lavado mais uma vez com a solução de PBS, sendo novamente 

centrifugado (1500 RPM – 5 minutos). O sedimento, contendo as células, foi 

ressuspendido em 200 µL de tampão de reação (Sigma®, nº cat. B9796) 1x 

diluído em agua miliQ. Para proceder à análise da morte celular adicionou-se 

0,625 µg/mL de Anexina (Sigma®, nº cat. A9210) e 2,5 µg/mL de Iodeto de 

Propidio (Sigma®, nº cat. P2667) nos tubos correspondentes. 

Grupo controle: 

1- Só as células 

2- Células com anexina 

3- Células com Iodeto de Propídio 

4- Células com anexina e Iodeto de Propídio 

5- Células com 5% de DMSO 

6- Células com 5% de DMSO e anexina 

7- Células com 5% de DMSO, anexina e Iodeto de Propídio  

 

Grupo tratado: 

1- Células tratadas com 50 µg/mL de GFP5-scFv anti-LDL (-) com anexina 

e Iodeto de Propídio. 

2- Células tratadas com 25 µg/mL de GFP5-scFv anti-LDL (-) com anexina 

e Iodeto de Propídio 

3- Células tratadas com 10 µg/mL de GFP5-scFv anti-LDL (-) com anexina 

e Iodeto de Propídio 

4- Células tratadas com 5 µg/mL de GFP5-scFv anti-LDL (-) com anexina e 

Iodeto de Propídio 
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5- Células tratadas com 1 µg/mL de GFP5-scFv anti-LDL (-) com anexina e 

Iodeto de Propídio 

 Após a adição da anexina-FITC e do Iodeto de Propídio, deixou-se 

incubando em temperatura ambiente, protegido da luz por 10 minutos e 

posteriormente as células foram passadas no FACS (BD FACSCanto II). Os 

histogramas foram analisados pelo software FlowJo. O ensaio foi realizado em 

triplicata. 

    

3.26 Ensaio de captação de LDL (-) por macrófagos RAW 264.7 

Os macrófagos RAW 264.7 foram cultivados em garrafa de cultura 

(Corning® Flask, nº cat. 430641) em meio RPMI suplementado com 10% de 

soro fetal bovino. Estas células foram cultivadas na estufa a 37º com 5% de 

CO2. Após o cultivo das células transferiu-se para cada poço da placa de 48 

poços (Corning/Costar® nº cat. 3548) 1x105 células diluídas em meio RPMI 

suplementado com soro fetal bovino a 10% (500 µL/poço) e deixou-se 

incubando em estufa a 37º C com 5% de CO2 por aproximadamente 3 horas. 

Depois deste período, promoveu-se o carenciamento substituindo o meio RPMI 

com 10% de soro fetal bovino por meio RPMI suplementado apenas com 1% 

de soro fetal bovino. Depois disto, deixou-se incubando a 37ºC com 5% de CO2 

por aproximadamente 12 horas. Para proceder o tratamento com LDL 

eletronegativa e LDL nativa dilui-se as lipoproteínas em meio RPMI com 1% de 

soro fetal bovino.  

Concentrações utilizadas: 

● Células incubadas com 37,5 µg/mL de LDL nativa 

● Células incubadas com 37,5 µg/mL de LDL eletronegativa  

Como controle deixaram-se três poços da placa com as células em meio RPMI 

com 1% de soro fetal bovino sem tratamento algum. Após a etapa de 

carenciamento, realizou-se o tratamento nas condições acima citadas com um 

volume de 500 µL/poço por um período de 16 horas a 37º C com 5% de CO2. 

Ao término do tratamento, o meio foi retirado e posteriormente adicionou-se 
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solução de PBS com 10% de formaldeído por um período de 30 minutos em 

temperatura ambiente para fixação das células. Em seguida, os poços da placa 

foram lavados com água destilada. A partir daí procedeu-se a coloração das 

células fazendo uso do corante oil red (Sigmac®). Após 1 hora o corante foi 

removido e as células foram lavadas com água destilada para retirar o excesso 

de corante precipitado. A análise foi realizada por microscópio óptico e as 

imagens foram obtidas através do programa Motic Images versão 2.0.  

 

3.27 Ensaios de captação de LDL (-) utilizando-se um gradiente de 

concentração de GFP5-scFv anti-LDL (-) 

Este procedimento foi realizado em uma placa de 48 poços. Os macrófagos 

RAW 264.7 foram cultivados em garrafa. Estas células foram contadas e 

posteriormente transferidas para a placa de 48 poços diluídas em meio RPMI 

com soro fetal bovino a 10%. Transferiu-se para cada poço da placa 1x105 

células (500µl/poço), e incubou-se a 37º com 5% de CO2 por aproximadamente 

3 horas. Depois deste período, o meio RPMI com soro fetal bovino a 10% foi 

trocado por meio RPMI suplementado apenas com 1% de soro fetal bovino e 

deixou-se a placa incubando a 37º C com 5% de CO2 por 12 horas. Após o 

carenciamento promoveu-se o tratamento das células com LDL (-) e GFP5-

scFv anti-LDL (-). A LDL (-) e a GFP5-scFv foram diluídas em meio RPMI 

suplementado com 1% de soro fetal bovino. As concentrações utilizadas foram 

as seguintes: 

 

● Células incubadas com 37,5 µg/mL de LDL (-) e 50 µg/mL de GFP5-scFv 

anti-LDL(-) por poço. 

● Células incubadas com 37,5 µg/mL de LDL (-) e 25 µg/mL de GFP5-scFv 

anti-LDL (-) por poço. 

● Células incubadas com 37,5 µg/mL de LDL (-) e 10 µg/mL de GFP5-scFv 

anti-LDL (-) por poço. 

● Células incubadas com 37,5 µg/mL de LDL (-) e 5 µg/mL de GFP5-scFv 

anti-LDL (-) por poço. 

● Células incubadas com 37,5 µg/mL de LDL (-) e 1 µg/mL de GFP5-scFv 

anti-LDL (-) por poço.  
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Após a adição do tratamento (500 µL/poço) a placa foi incubada em estufa a 

37º C com 5% de CO2 por 16 horas. Depois disto, o meio contendo o 

tratamento foi retirado e posteriormente adicionou-se solução de PBS com 10% 

de formaldeído por um período de 30 minutos em temperatura ambiente para 

fixação das células. Em seguida, promoveu-se a lavagem dos poços da placa 

com água destilada. A partir daí procedeu-se a coloração das células fazendo 

uso do corante oil red (Sigma®). Após 1 hora o corante foi removido e as 

células foram lavadas com água destilada para retirar o excesso de corante 

precipitado. A análise foi realizada por microscópio óptico e as imagens foram 

obtidas através do programa Motic Images versão 2.0. 

 

 

3.28 Ensaio de captação de LDL (-) marcada utilizando-se um gradiente de 

concentração de GFP5-scFv anti-LDL (-). Microscopia confocal 

 

Este procedimento foi realizado em uma placa de 6 poços (Corning/Costar® 

nº cat. 3516). Os macrófagos RAW 264.7 foram cultivados em garrafa. Estas 

células foram contadas e diluídas em meio RPMI com soro fetal bovino a 10%, 

para que o número dessas chegasse a 2x105. Transferiu-se para cada poço da 

placa 2000µl de meio com células (2x105células/poço). Cada poço da placa 

continha uma lamínula estéril sobre o fundo. Após o plaqueamento, incubou-se 

a 37º com 5% de CO2 por aproximadamente 3 horas. Depois deste período, o 

meio RPMI com soro fetal bovino a 10% foi trocado por meio RPMI 

suplementado apenas com 1% de soro fetal bovino (2000µl/poço). Depois 

disto, deixou-se a placa incubando a 37º C com 5% de CO2 por 12 horas. Após 

o carenciamento, promoveu-se o tratamento das células com LDL (-) marcada 

com 3 µM de Dil (1,1-dioctadecyl-3,3-tetramethylindocarbocyanine, Invitrogen) 

e GFP5-scFv anti-LDL (-). A LDL (-) marcada e a GFP5-scFv foram 

adicionadas na placa  com meio RPMI suplementado com 1% de SFB na 

seguinte concentração: 

 

● Células incubadas com LDL (-) marcada com Dil 37,5 µg/mL e GFP5-scFv 

anti-LDL (-) 50µg/mL.  
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Após a adição da LDL (-) marcada e da GFP5-scFv anti-LDL (-), a placa foi 

incubada a 37º C em estufa de CO2 por 1 uma hora. Depois deste período, o 

meio contendo o tratamento, foi removido e as células foram lavadas com 

solução de PBS 1x. Posteriormente procedeu-se a fixação das células nas 

lamínulas com uma solução de PBS com 10% de formaldeído. Após a adição 

do fixador, deixou-se a placa incubando em temperatura ambiente por um 

período de 30 minutos. Ao termino deste período, as laminulas foram retiradas 

dos poços da placa e colocadas sobre uma lamina de vidro. Depois disto, as 

laterais das lamínulas foram vedadas com esmalte e levadas para a análise no 

microscópio confocal (LSM 510 da Zeiss) do Departamento de Biologia Celular 

e Desenvolvimento do Instituto de Ciências Bimédicas da USP.    
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4. RESULTADOS 

4.1 Corpos de inclusão da proteína GFP5-scFv anti LDL (-) no interior da 

Escherichia coli BL21DE3.  

 

Após induzir a expressão da GFP5-scFv, utilizando o vetor pET-GFP5-scFv  

verificou-se que proteína se concentra nos corpos de inclusão da E. coli, 

observando-se estruturas pontuais fluorescentes visíveis no interior do 

citoplasma bacteriano. A figura 13 mostra a imagem obtida em microscópio de 

fluorescência evidenciando os corpos de inclusão no interior da bactéria após a 

indução da expressão da proteína com IPTG. 

 

Figura 13: Foto da microscopia de fluorescência da cultura de E.coli BL21DE3 

mostrando a presença de corpos de inclusão.  
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4.2 SDS-PAGE da proteína GFP5-scFv anti-LDL (-)  

 

A presença da proteína recombinante no extrato obtido da cultura de E. coli 

foi confirmada empregando-se a técnica de eletroforese em gel de 

poliacrilamida. A proteína foi dialisada, realizando-se SDS-PAGE com gel a 

12%. Observou-se que a amostra de proteína dialisada com a membrana com 

cutoff de 50 kDa (linha 3) estava mais pura, quando comparada à amostra 

dialisada com a membrana com cutoff de 30 kDa (linha 2). Verificou-se, ainda, 

a diminuição da degradação da proteína quando armazenada em geladeira por 

30 dias (linha 4).  

 

Figura 14: SDS-PAGE 12% da GFP5-scFv anti-LDL(-). A eletroforese em gel de 

poliacrilamida mostrou uma proteína de peso molecular de 58 kDa, que coincide com o 

peso molecular da quimera GFP5-scFv anti LDL(-).  Linha 1: padrão de massa molar. 

Linha 2: purificação utilizando uma membrana de diálise com poro até 30 kDa. Linha 3: 

purificação utilizando uma membrana de diálise com poro até 50kDa; Linha 4: mesmo 

lote do poço 3, após armazenamento a temperatura de 2 a 8ºC por um período de 30 

dias.  
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4.3 Análise da ligação da GFP5-scFv anti-LDL (-) 

Para confirmar a ligação da GFP5-scFv anti LDL (-) no antígeno, foi 

realizado um dot blot em uma membrana de nitrocelulose. Nesse ensaio foi 

possível observar que a GFP5-scFv reagiu especificamente com a LDL (-) 

adsorvida na membrana, ou seja, a proteína ligou-se à LDL (-) e não se ligou à 

LDL nativa (figura 15). 

 

Figura 15: dot blot; a primeira seta aponta a ligação da GFP5-scFv na LDL (-) 

adsorvida na membrana, a segunda seta aponta que não houve ligação da GFP5-scFv 

anti LDL (-) na LDL nativa adsorvida na membrana. 
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4.4 Análise da emissão de fluorescência da GFP5-scFv anti-LDL (-) 

 

Após a expressão da proteína e a confirmação da ligação na LDL (-), 

analisou-se o espectro de emissão de fluorescência de uma solução de GFP5-

scFv contendo 100 µg/mL em solução de PBS, na faixa de emissão entre 450 a 

600 nm e excitação em 395 nm. A proteína apresentou um pico de emissão em 

508 nm, perfil de emissão característico da GFP5. A figura 16 ilustra o perfil de 

emissão obtido pela proteína GFP5-scFv anti-LDL (-). 

 

 

Figura 16: Espectro de emissão da GFP5-scFv anti-LDL (-) após excitação em 395 

nm.  

 

Na figura 17 mostra-se a intensidade de emissão de fluorescência da 

quimera GFP5-scFv anti-LDL (-) comparada a solução de PBS, utilizada como 

branco.  
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Figura 17: Análise da emissão de luz da proteína GFP5-scFv anti-LDL (-). Na coluna 

1: solução de PBS. Na coluna 2: GFP5-scFv anti-LDL (-) na concentração de 100 

µg/mL. 
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4.5 Propriedades anômalas da GFP5-scFv anti LDL (-) 

 

Após a expressão, solubilização e renaturação da proteína recombinante, 

comparou-se o espectro de emissão da GFP5-scFv anti-LDL (-) com o espectro 

de emissão da GFP5 livre. Observou-se que a GFP5-scFv anti-LDL (-) 

apresenta uma baixa emissão quando comparada à GFP5 livre. Foi possível 

visualizar que a emissão de fluorescência da GFP5-scFv é da ordem de cem 

vezes menor quando comparada à emissão da GFP5 livre (figura 18).   

 

Figura 18: Espectro de emissão das proteínas GFP5 e GFP5-scFv anti LDL (-)  ambas 

na mesma concentração de 36nM pH 7,4.  
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  4.6 Ensaio de interação entre a GFP5-scFv anti LDL (-) e a LDL (-) 

 

O domínio scFv da proteína recombinante GFP5-scFv anti-LDL (-) 

possui em sua composição 6 triptofanos. Esses aminoácidos são excitáveis a 

280 nm e apresentam emissão em 330 nm. A interação da GFP5-scFv anti-LDL 

(-) com o ligante poderia gerar algum sinal que evidenciasse a interação entre 

antígeno (LDL-) e anticorpo (scFv). Através da excitação em 280 nm buscamos 

investigar o perfil de emissão na presença ou ausência de LDL (-). Como 

podemos visualizar na figura 19, foi possível acompanhar a evolução espectral 

da GFP5-scFv anti LDL(-) na presença de LDL (-) (G+L d0 e G+L d3) e na 

ausência de LDL(-)  (G d0 e G d3) durante três dias. Após três dias de 

incubação com a LDL (-), podemos observar o surgimento de uma intensa 

banda em 460nm.  

 

 

Figura 19: Evolução do espectro de fotoluminescência da proteína GFP5-scFv anti 

LDL(-), em complexos GFP5-scFv anti LDL (-) e LDL(-) ao longo de três dias e controle 

negativo. Excitação em 280 nm, pH 7,4. 
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4.7 Ensaio de Fluorescência para determinação de LDL (-) 

 

Com o intuito de desenvolver um método para detecção de LDL (-) 

utilizando a GFP5-scFv anti-LDL (-) foram realizados ensaios de fluorescência. 

Observamos uma baixa sensibilidade, ou seja, não se observou emissão de 

fluorescência em em 508nm nas faixas de concentração utilizadas (200 µg/mL 

a 1 µg/mL), como mostra a figura 20.   

 

 

 

Figura 20: Espectro de emissão do complexo GFP5-scFv anti-LDL (-) nos ensaios de 

fluorescência para detecção de LDL (-). Excitação a ex 395nm, emissão em 508nm.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Wavelength (nm)

R
F

U

450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Mean Min RFU

W
 a

t M
e

a
n

 M
in

 R
F

U

Mean Max RFU

W
 a

t M
e

a
n

 M
a

x R
F

U



62 
 

 

4.8 Análise da adsorção da LDL (-) na placa de alta ligação 

 

Para verificar se a baixa intensidade de emissão do complexo GFP5-scFv 

anti-LDL (-) seria devido a falta de adsorção da LDL (-) à microplaca, durante a 

realização do ensaio investigamos a adsorção da LDL (-) na placa de alta 

ligação. Verificou-se uma densidade óptica aproximadamente 8 vezes mais 

elevada nos poços que continham LDL (-), em comparação ao controle 

contendo PBS. Na figura 21, é possível observar a adsorção da LDL (-) na 

placa de alta ligação. 

 

 
Figura 21: Ensaio imunoenzimático para a análise da adsorção da LDL (-) na 

microplaca de alta ligação, utilizando-se o anticorpo monoclonal 2C7 anti-LDL (-) na 

concentração de 10 µg/mL.  
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4.9 Análise da ligação da GFP5-scFv anti LDL (-) ao antígeno LDL (-) 

adsorvido na placa 

  

Para confirmar a ligação da GFP5-scFv anti LDL (-) no antígeno LDL (-) 

adsorvido na placa foi realizado um ensaio imunoenzimático. Nesse ensaio foi 

observada uma densidade óptica aproximadamente 7 vezes mais elevada nos 

poços com GFP5-scFv anti-LDL(-) quando comparados aos poços com PBS. 

Na figura 22 é possível confirmar a ligação da GFP5-scFv anti-LDL (-) ao 

antígeno LDL (-) adsorvido na placa. 

 

 

 
Figura 22: Ensaio imunoenzimático para confirmar a ligação da quimera na LDL (-) 

adsorvida na placa, utilizando-se o anticorpo IgG anti-histidina diluído 1:1000. A 

concentração de GFP5-scFv anti-LDL (-) utilizada no ensaio foi de 50 µg/mL.  

 

 Tendo em vista que os resultados obtidos com o vetor pET-GFP5-scFv 

para a expressão da GFP5-scFv anti-LDL (-) não foram satisfatórios devido à 

baixa emissão de fluorescência desta proteína, foi adotada uma nova 

estratégia para obtenção da proteína recombinante. Assim, tentou-se a 

construção do vetor pET-GFP5-scFv modificado pela inserção de uma 

sequência codificadora para os aminoácidos (Gly4Ser)3 entre os sítios EcoRI e 

SacI do vetor pET-GFP5-scFv. Conforme indicado a seguir a sequência 

codificadora para o linker de (Gly4Ser) poderia ser inserida no sítio PstI do vetor 

pET-GFP5-scFv. A inserção desta sequência no vetor pET-GFP5-scFv 

resultaria na obtenção de uma proteína com um linker entre os domínios da 

GFP5 e do scFv.   

  

 



64 
 

 

4.10 Sitio da GFP5-scFv anti LDL (-) no vetor pET-28a(+). 

 

O plasmídeo pET-GFP5-scFv, apresenta dois sítios, onde encontram-se 

localizadas as sequencias que codificam a GFP5-scFv anti-LDL (-). O sítio 

EcoRI codifica a GFP5, enquanto o sítio SaCI codifica o scFv anti-LDL (-). 

Nessa representação esquemática, é possível observar o sítio de restrição PstI 

que encontra-se localizado no início do sítio SacI.       

 
Figura 23: Representação esquemática do vetor pET-GFP5-scFv 

 

 

 

4.11 Sítio de restrição PstI. 

 

Nesta sequência é possível observar o único sítio de restrição PstI do 

vetor pET-GFP5-scFv flanqueado pelas bases guanina e citosina. Como o sítio 

PstI do vetor pET-GFP5-scFv foi escolhido para a inserção da sequência 

codificadora para o linker de (Gly4Ser)3, foi fundamental a análise das bases 

que se localizam aos flancos deste sítio. Armstrong e Bauer, em 1982 

demonstraram que a enzima PstI pode apresentar resistência ao corte quando 

as bases de Guanina e Citosina encontram-se localizadas nos flancos do sítio 

PstI.    

 

Figura 24: Sequência do sítio de restrição PstI do vetor pET-GFP5-scFv em amarelo. 
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4.12 Digestão do vetor pET-GFP5-scFv anti LDL (-) 

 

Após a incubação do vetor pET-GFP5-scFv com a enzima de restrição 

PstI-HF, comparou-se os perfis eletroforéticos do vetor circularizado incubado 

com a enzima e do vetor circularizado não incubado com a enzima de restrição. 

Na figura 25 nota-se uma diferença na migração do vetor incubado com a 

enzima PstI-HF quando comparada com a migração do vetor pET-GFP5-scFv 

intacto não incubado com PstI-HF. 

 
Figura 25: Gel de agarose a 0,8%. Em M: marcador de peso molecular. Em 1: vetor 

pET-GFP5-scFv incubado com PstI-HF. Em 2: vetor pET-GFP5-scFv incubado com 

PstI-HF. Em 3: vetor pET-GFP5-scFv circularizado não incubado com PstI-HF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

Após a incubação do vetor pET-GFP5-scFv circularizado, com as 

enzimas de restrição PstI-HF e XhoI, foi visualizado um perfil eletroforético 

diferente entre os vetores, ou seja, o vetor pET-GFP5-scFv intacto incubado 

com PstI-HF apresentou uma migração eletroforética sugestiva de vetor 

parcialmente digerido. Já o vetor incubado com XhoI apresentou uma migração 

característica de vetor totalmente digerido. Na figura 26, foi possível observar a 

digestão parcial do vetor pET-GFP5-scFv quando incubado com a enzima PstI-

HF. 

 

Figura 26: Gel de agarose a 0,8%. Em M: marcador de peso molecular. Em 1: vetor 

pET-GFP5-scFv incubado com PstI-HF. Em 2: vetor pET-GFP5-scFv incubado com 

XhoI, produzindo padrão de corrida correspondente ao número de pares de base 

esperado para o vetor linearizado (7 Kbp). 
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4.13 Ensaio de viabilidade celular – MTT 

Com o objetivo de avaliar se a proteína recombinante poderia ser utilizada 

como uma ferramenta em ensaios celulares para o monitoramento da interação 

de LDL (-) com macrófagos, investigou-se os efeitos da GFP5-scFv anti-LDL   

(-), da GFP5 livre e do poliestireno sulfonado (PSS) sobre a viabilidade de 

macrófagos linhagem RAW 264.7, utilizando-se o ensaio de viabilidade celular 

com o MTT.  

 

O ensaio de viabilidade celular, ilustrado na figura 27, demonstrou que na 

faixa de concentração, de 0,04 µg/mL a 25 µg/mL, as células tratadas com a 

GFP5 livre estavam viáveis, com mais de 90% de viabilidade celular. 
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Figura 27: Gráfico de viabilidade celular em macrófagos com o ensaio de MTT, 

utilizando a GFP5 livre. Macrófagos RAW 264.7 foram tratados com GFP5 livre diluída 

em meio RPMI com 1 % de soro fetal bovino. A faixa de concentração utilizada foi, de 

25 a 0,04 µg/mL. Cada coluna representa a porcentagem de viabilidade celular com o 

desvio padrão.  

 

Quanto ao efeito do PSS sobre as células, o ensaio de viabilidade celular 

demonstrou que as concentrações, de 5 a 20 µM, de PSS são tóxicas. As 

células tratadas com 20 µM de PSS estavam com menos de 75 % de 

viabilidade, as células tratadas com 10 µM estavam com aproximadamente 85 

% de viabilidade e as células tratadas com 5 µM estavam com 
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aproximadamente 90 % de viabilidade. A partir da concentração de 2,5 µM as 

células tratadas com PSS estavam viáveis, com mais de 95 % de viabilidade 

celular (figura 28). Para o ensaio de captação de LDL (-) utilizando um 

gradiente de concentração de GFP5-scFv anti-LDL (-), variando de 25 µg/mL a 

1 µg/mL, o PSS (5 µM) adicionado no processo de produção da GFP5-scFv 

anti-LDL (-) foi diluído, sendo que a diluição foi realizada no momento do 

tratamento das células com a quimera. A concentração de PSS à qual as 

células foram expostas durante o tratamento com a GFP5-scF anti-LDL (-) não 

alcançou 1,0 µM. Portanto, para o ensaio de captação de LDL (-) utilizando a 

GFP5-scFv anti-LDL (-) nas concentrações de 50, 25, 10, 5 e 1 µg/mL, as 

concentrações de PSS não foram tóxicas (figura 28).       
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Figura 28: Gráfico com a porcentagem das células viáveis utilizando o ensaio de MTT 

após o tratamento com PSS puro. Os macrófagos RAW 264.7 foram tratados com 

PSS puro diluído em meio RPMI com 1 % de soro fetal bovino. A faixa de 

concentração utilizada foi, de 20 µg/mL a 0,04 µg/mL. Cada coluna representa a 

porcentagem de viabilidade celular com o desvio padrão.  
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Após o tratamento das células com GFP5-scFv anti-LDL (-), verificou-se que 

a quimera não apresentou efeito tóxico sobre os macrófagos RAW 264.7. 

Nesse ensaio, como podemos visualizar na figura 29, foi possível observar que 

as células incubadas com a GFP5-scFv anti-LDL (-) estavam viáveis, com mais 

de 95 % de viabilidade.  
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Figura 29: Viabilidade de macrófagos RAW 264.7 após o tratamento com GPP5-scFv 

anti-LDL (-) pelo teste com MTT. Avaliação do efeito tóxico da GFP5-scFv anti-LDL (-) 

em macrófagos RAW 264.7 incubados por 24 horas com a proteína. Como controle 

negativo foram utilizados macrófagos não tratados. As concentração de GFP5-scFv 

anti-LDL (-) utilizadas no tratamento das células variaram de 25 µg/mL a 0,04 µg/mL. 

Cada coluna representa a média da porcentagem de viabilidade celular com o 

respectivo desvio padrão.  
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4.14 Ensaio de viabilidade celular – Citometria de Fluxo 

Para a confirmação dos resultados obtidos no ensaio de viabilidade celular 

com a GFP5-scFv anti-LDL (-) utilizando a técnica de redução do MTT, foi 

realizado um ensaio de viabilidade utilizando o método de citometria de fluxo. 

Nesse ensaio, foi demonstrado que a GFP5-scFv anti-LDL (-) não apresentou 

toxicidade para macrófagos RAW 264.7. As células estavam viáveis, com mais 

de 90 % de viabilidade celular em todas as concentrações estudadas, que 

variaram de 1 a 50 µg/mL (figura 30).   
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Figura 30: Viabilidade de macrófagos RAW 264.7 após o tratamento com a GFP5-

scFv anti-LDL (-) pela citometria de fluxo. Avaliação do efeito tóxico da GFP5-scFv 

anti-LDL (-) em macrófagos RAW 264.7 incubados por 24 horas com a proteína. Como 

controle negativo foram utilizados macrófagos não tratados. As concentrações de 

GFP5-scFv anti-LDL (-) utilizadas no tratamento das células foram, de 50, 25, 10, 5 e 

1µg/mL. Cada coluna representa a média da porcentagem de viabilidade celular com o 

respectivo desvio padrão.   
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4.15 Ensaio de captação de LDL (-) por macrófagos RAW 264.7 

Após o plaqueamento e o carenciamento das células, procedeu-se o 

tratamento dos macrófagos com LDL nativa ou LDL eletronegativa. Como 

controle, foram deixados três poços sem tratamento contendo apenas as 

células no meio de cultura. Na figura 31A, nota-se que as células sem 

tratamento mantiveram as características morfológicas preservadas. Na figura 

31B é possível visualizar que as células tratadas com LDL nativa não 

acumularam lipídeos intracelularmente. Já na figura 31C observa-se o acúmulo 

de lipídeos (LDL eletronegativa) no interior das células, observando que a 

intensidade da coloração arroxeada localizada no citoplasma demonstra o 

acúmulo de lipídeos nos macrófagos RAW 264.7.  

 

A   B   C  

Figura 31: Macrófagos RAW 264.7. Imagem obtida no microscópio óptico. As células 

foram mantidas em meio RPMI suplementado com 1% de soro fetal bovino sem 

tratamento (figura A), células tratadas com 37,5 µg/mL de LDL nativa (figura B), 

células tratadas com 37,5 µg/mL de LDL eletronegativa (figura C). As células foram 

fixadas com solução de PBS com 10 % de formaldeído e coradas com Oil Red e as 

imagens capturadas pelo programa Motic Images Plus. A imagem obtida foi 

visualizada no aumento de 20x.   
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4.16 Ensaio de captação de LDL (-) utilizando-se um gradiente de 

concentração de GFP5-scFv anti-LDL (-) 

 

Com o ensaio de captação de LDL (-) padronizado, foi possível analisar a 

captação da lipoproteína modificada pelos macrófagos, utilizando um gradiente 

de concentração de GFP5-scFv anti-LDL (-). No tratamento das células com a 

proteína recombinante nas concentrações, de 50 µg/mL, 25 µg/mL, 10 µg/mL, 5 

µg/mL e 1 µg/mL, foi demonstrado que as células mantiveram sua morfologia 

normal. Nesse ensaio observamos que a GFP5-scFv anti-LDL (-) nas 

concentrações, de 50 µg/mL , 25 µg/mL, 10 µg/mL, 5  µg/mL e 1 µg/mL não 

reduziu a captação de LDL (-) pelos macrófagos. Foi possível observar as 

gotículas de lipídeos no interior das células incubadas com LDL (-) e GFP5-

scFv anti-LDL (-), em todas as concentrações utilizadas.  

 

   GFP5-scFv 50 µg/mL                                              GFP5-scFv 50 µg/mL + LDL (-) 37,5 µg/mL 

                  

           GFP5-scFv 25 µg/mL                                                   GFP5-scFv 25µg + LDL (-) 37,5 µg/mL  
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         GFP5-scFv 10 µg/mL                                             GFP5-scFv 10µg/mL + LDL (-) 37,5 µg/mL 

                     

             GFP5-scFv 5 µg/mL                                                   GFP5-scFv 5µg + LDL(-) 37,5 µg/mL                                                                                         

                               

            GFP5-scFv  1µg/mL                                                  GFP5-scFv 1 µg + LDL (-) 37,5 µg/mL 

                    

Figura 32: Efeito da GFP5-scFv anti-LDL (-) no ensaio de captação de LDL (-) em 

macrófagos. Os macrófagos RAW 264.7 foram expostos a GFP5-scFv anti-LDL (-) nas 

concentrações de 50, 25, 10, 5 e 1 µg/mL durante 16 horas. Os macrófagos foram 

tratados com 37,5 µg/mL de LDL (-) e 50, 25, 10, 5 e 1 µg/mL de GFP5-scFv anti-LDL 

(-) por 16 horas. As células foram fixadas e coradas com Oil Red O e as imagens 

foram capturadas através do programa Motic Images Plus versão 2.0. As imagens 

foram visualizadas em microscópio óptico com objetiva no aumento de 20x.  
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4.17 Ensaio de captação de LDL (-) marcada com DIL utilizando-se um 

gradiente de concentração de GFP5-scFv anti-LDL (-) em microscopia confocal 

 

Com o objetivo de estabelecer se o complexo GFP5-scFv anti-LDL (-) é 

internalizado pelos macrófagos realizamos um ensaio de captação de LDL (-) 

em células RAW 264.7 na presença de GFP5-scFv anti-LDL (-). Nesse ensaio 

utilizamos 37,5 µg/mL de LDL (-) ligada ao marcador fluorescente Dil e 

visualizamos a captação dessa partícula na presença da GFP5-scFv anti-LDL 

(-). Na figura 33 é possível visualizar a captação da LDL (-) e da GFP5-scFv 

anti-LDL (-). Nesse ensaio, foi observado que os dois componentes (LDL e 

GFP5-scFv) foram captados pelos macrófagos RAW 264.7 após 1 hora de 

incubação e estão colocalizados no interior da célula. Estes dados demonstram 

que a proteína GFP5-scFv anti-LDL (-) pode ser uma ferramenta útil nos 

ensaios de interação da LDL (-) com macrófagos nos estudos da aterogênese, 

dentre outras possíveis aplicações. 

          

 A      B     C  

Figura 33: Imagem de microscopia confocal mostrando a colocalização da LDL  

eletronegativa (em vermelho - A), e do complexo GFP5-scFv anti-LDL (-) (em verde - 

B). A figura C apresenta a sobreposição de imagens obtidas no microscópio confocal. 

Os macrófagos foram tratados com 37,5 µg/mL de LDL (-) marcada com Dil e 50 

µg/mL de GFP5-scFv anti-LDL (-) por 1 hora. As células foram fixadas em uma 

lamínula e a imagem foi obtida no microscópio confocal. A imagem foi visualizada pelo 

programa LSM Image Browse. 
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5. DISCUSSÃO 

 

As bactérias Escherichia coli têm sido o vetor de escolha para a 

expressão de proteínas recombinantes devido à facilidade de seu manuseio, 

rápido crescimento e pelo alto rendimento de produção. Apesar das vantagens 

desse sistema de expressão, a proteína pode ser produzida em corpos de 

inclusão, o que afeta a sua conformação (Skerra e Plunckthum, 1998). 

Entretanto, o emprego dos procedimentos de renaturação permite a 

recuperação da conformação da proteína na forma ativa (Chen et al., 2006).  

A primeira fase deste trabalho foi dedicada à expressão de GFP5-scFv 

anti LDL (-) na bactéria Escherichia coli BL21DE3. A expressão da molécula de 

GFP5-scFv anti-LDL (-) foi induzida por IPTG sendo possível sua detecção 

após 18 horas de incubação. Os extratos obtidos após a indução da expressão, 

continham moléculas de GFP5-scFv anti LDL (-) detectadas por microscopia de 

fluorescência. Em 2010, Faulin demonstrou que a GFP5-scFv anti LDL (-) 

obtida após a sonicação das células de E. coli é quase que integralmente 

expressa na forma de corpos de inclusão, presentes na fração insolúvel do 

extrato bacteriano, sendo assim, necessária a solubilização da proteína 

recombinante. A solubilização completa da GFP5-scFv anti-LDL (-) foi realizada 

com uma solução de uréia, na concentração de 7 M. Após a solubilização da 

molécula, procedeu-se a purificação, a partir das caudas de histidina que o 

vetor pET-GFP5-scFv incorpora à proteína recombinante. A GFP5-scFv anti-

LDL (-) pôde ser purificada com um nível satisfatório de pureza. O método de 

purificação, bastante simples e rápido, envolveu a afinidade da molécula 

recombinante por íons metálicos (níquel), adsorvidos a uma resina pré-tratada 

e sua posterior eluição com um tampão competidor (Faulin, 2010). 

Após a purificação da proteína recombinante desnaturada, procedeu-se 

a sua renaturação através de gradiente de diálise com o auxílio de uma bomba 

peristáltica que impunha um fluxo de tampão isento de uréia por cerca de 24 

horas até que a concentração desse agente denaturante chegasse a cerca de 

2,5 M. A diálise prosseguia com o mesmo tampão, mas acrescido de 400 mM 

de L-arginina e 500 µM de glutationa oxidada até que a solução da proteína 

atingisse concentração de uréia de 0,5 M. A partir daí, com a proteína já 
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reenovelada, foi realizada a diálise final contra tampão PBS pH 7,4. É 

importante ressaltar que mesmo nas condições de diálise descritas, ocorria a 

agregação da proteína GFP5-scFv anti-LDL (-), isto é, mesmo sob as 

condições graduais da diálise, não foi possível impedir a agregação desta 

proteína quimérica. A utilização do polímero aniônico PSS, 

poliestirenossulfonato, na concentração de 5 µM, foi capaz de manter a 

proteína solúvel, evitando a perda do material por agregação (Faulin, 2010). 

Após os procedimentos de expressão, solubilização, purificação e 

renaturação da molécula de GFP5-scFv anti LDL (-), realizou-se uma análise 

por SDS-PAGE a 12% para confirmar a presença dessa proteína. Na análise 

de eletroforese observou-se uma proteína com massa molar de 58 kDa, que 

coincide com a massa molar da quimera. A partir de 1 L de meio de cultura foi 

possível obter 6 mg/L de GFP5-scFv anti-LDL (-), quantificada pelo método de 

BCA. A GFP5-scFv anti-LDL (-) com a conformação ativa, reagiu 

especificamente com a LDL (-) imobilizada em suportes sólidos (ELISA) ou em 

membrana de nitrocelulose (dot blot).  

A proteína recombinante manteve as características individuais das 

proteínas fusionadas, emitindo a fluorescência característica da GFP5 e 

interagindo com a LDL (-) assim como o scFv anti-LDL (-). Porém a emissão de 

fluorescência da GFP5-scFv anti-LDL (-) não se mostrou tão intensa quando 

comparada com a emissão da GFP5 livre. 

A diferença na intensidade de fluorescência possivelmente deve-se à 

reduzida qualidade de enovelamento do scFv (Didier et al., 2008) que repercute 

sobre o enovelamento geral da proteína GFP5-scFv anti-LDL (-), implicando na 

redução significativa de sua emissão de fluorescência. Tal efeito poderia ser 

reduzido, provavelmente, pela inserção de um linker de aminoácidos (Gly4Ser)2 

entre os domínios da proteína recombinante (Sakamoto et al., 2010). A 

inserção do peptídeo permitiria o distanciamento entre a porção carboxi-

terminal de um domínio e a porção N-terminal do outro, o que, possivelmente 

melhoraria a qualidade do enovelamento da quimera. 

 A segunda fase do trabalho foi dedicada ao desenvolvimento do ensaio 

de fluorescência para determinação de LDL (-) utilizando a proteína GFP5-scFv 

anti-LDL (-). A utilização dos scFvs para fins diagnósticos, apresenta algumas 
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vantagens em relação aos anticorpos inteiros. A principal delas refere-se à alta 

especificidade do scFv (Shen et al., 2008). A utilização dos ensaios de 

fluorescência é vantajosa devido à sua elevada sensibilidade, que é da ordem 

de 100 a 1000 vezes acima da obtida nas análises baseadas na medida de 

absorção. Para aplicações em que é necessária alta sensibilidade e para as 

quais as propriedades espectrais do fluoróforo são conhecidas, a fluorimetria 

pode ser uma ótima abordagem (Andy et al., 2008).  

Os resultados obtidos nos experimentos para a montagem do ensaio de 

fluorescência, utilizando a proteína fusionada GFP5-scFv anti-LDL (-), 

demonstraram a adsorção do antígeno LDL (-) na placa de alta ligação e a 

ligação da GFP5-scFv anti-LDL (-) nele. Dessa forma, foi possível confirmar a 

adsorção da LDL (-) na placa e a ligação da quimera no antígeno adsorvido. 

Porém, devido à baixa emissão de fluorescência da GFP5-scFv anti-LDL (-) 

que é inferior à da GFP5 livre, o ensaio desenvolvido com base nessa 

propriedade não apresentou sensibilidade na faixa de concentração utilizada. 

Diante desses resultados, buscou-se centrar esforços no 

desenvolvimento de uma nova proteína. Em 2010, Sakamoto e colaboradores 

desenvolveram uma proteína recombinante fluorescente, a GFP-scFv anti- 

plumbagina (5-hidroxi-2-metil-1,4-naftoquinona), com os domínios amino e 

carboxi terminais separados pelo peptídeo (Gly4Ser)2. Esta proteína apresentou 

uma emissão de fluorescência significativa, o que viabilizou o desenvolvimento 

de um método imunodiagnóstico para determinação de plumbagina. Com base 

nesse resultado, caminhamos no sentido de desenvolver a proteína GFP5-scFv 

anti-lDL (-) com um linker entre os domínios da GFP5 e do scFv anti-LDL (-).  

O estudo realizado por Faulin em 2010, revelou que a sequência do 

vetor pET-GFP5-scFv que codifica a proteína GFP5-scFv anti LDL (-) encontra-

se localizada entre os sítios de restrição EcoRI e SacI do vetor bacteriano pET-

28a(+) (Novagen®) que codificam respectivamente a GFP5 e o scFv anti – LDL 

(-).  

Com o objetivo de inserir o linker de (Gly4Ser)3 entre os domínios da 

quimera, buscou-se localizar um sítio de restrição no plasmídeo pET-GFP5-

scFv, que possibilitasse a inserção da sequência codificadora para o peptídeo. 
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Este sítio deveria localizar-se entre as regiões EcoRI e SacI ou no início do 

sítio SacI. Após o mapeamento do vetor, foi possível localizar um sítio de PstI 

no início do sitio SacI. A partir daí, foram iniciados os procedimentos para a 

digestão do plasmídeo no sitio de PstI. 

O resultado apresentado no processo de digestão do vetor pET-GFP5-

scFv com a enzima de restrição PstI-HF demonstrou uma digestão parcial do 

vetor no sítio de PstI. Armstrong e Bauer, em 1982, observaram que a 

endonuclease PstI pode apresentar uma resistência significativa para clivar o 

sítio de restrição PstI. Nesse estudo, foi demonstrado que a enzima apresenta 

uma certa resistência ao corte em sítio de restrição flanqueado pelas bases 

guanina e citosina. É sabido que o sitio de PstI do vetor pET-GFP5-scFv é 

flanqueado pelas bases guanina e citosina, e possivelmente a presença dessas 

bases nessa posição, interferiram na ação da endonuclease PstI. 

Para confirmar a resistência ao corte no sítio de PstI do vetor pET-

GFP5-scFv quando incubado com a enzima de restrição PstI-HF realizou-se 

uma digestão com a enzima XhoI. Essa estratégia resultou na digestão 

completa do plasmídeo. Assim, após a incubação do vetor pET-GFP5-scFv 

circularizado com as endonucleases PstI e XhoI, foi observada uma diferença 

nos seus perfis eletroforéticos, havendo uma migração anômala do vetor 

incubado com PstI. O vetor incubado com esta enzima apresentou uma 

migração eletroforética sugestiva de vetor parcialmente digerido. Já o vetor 

incubado com XhoI apresentou uma migração eletroforética característica de 

vetor totalmente digerido (linearizado). Este resultado reforça a hipótese de que 

as bases de guanina e citosina localizadas aos flancos do sitio de restrição 

PstI, possivelmente interferiram na ação da enzima PstI-HF. 

A etapa final do trabalho foi dedicada à avaliação dos efeitos da GFP5-

scFv anti-LDL (-) sobre os macrófagos. A proteína verde fluorescente – GFP 

possui várias propriedades favoráveis ao seu uso, incluindo baixa toxicidade, 

fácil visualização e quantificação (Chalfie et al., 1994). Diante deste achado na 

literatura, buscou-se investigar se a proteína recombinante GFP5-scFv anti-

LDL (-) seria segura para uso in vitro nos estudos com macrófago. Através dos 

resultados obtidos com macrófagos RAW 264.7 observou-se inicialmente que a 

GFP5 livre, nas concentrações, de 25 µg/mL a 0,04 µg/mL, não provocou morte 

celular após ser incubada com estas células. Este experimento permitiu 
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identificar a baixa toxicidade da GFP5, de forma parecida à de outro estudo 

descrito na literatura (Person et al., 1998). Kazuma, em 2010, demonstrou que 

macrófagos RAW 264.7 expostos ao fragmento variável de cadeia simples anti-

LDL eletronegativa (scFv anti-LDL-) permaneceram viáveis, utilizando-se a 

técnica de redução do MTT.  

Neste trabalho estudamos o efeito do PSS sobre a viabilidade dos 

macrófagos RAW 264.7. Tivemos um interesse em particular pelo PSS, pois 

uma característica fundamental deste material é evitar a agregação da GFP5-

scFv anti-LDL (-) durante o processo de produção da proteína. A avaliação da 

toxicidade do PSS sobre as células demonstrou que o PSS foi tóxico nas 

concentrações, de 20 a 5 µM, não apresentando toxicidade nas concentrações, 

de 2,5 a 0,04 µM. Assim utilizou-se a concentração de PSS igual a 1,0 µM nos 

quais os macrófagos foram expostos a solução de GFP5-scFv anti-LDL (-).   

O estudo de segurança do uso da GFP5-scFv anti-LDL (-) incluiu a 

análise de viabilidade celular pelo método de redução do MTT e pela técnica de 

citometria de fluxo. Utilizando o método de redução do MTT investigamos o 

efeito da proteína GFP5-scFv anti-LDL (-) em diferentes concentrações (0,04 

µg/mL a 25 µg/mL). Neste ensaio, os resultados demonstraram que a quimera 

não é citotóxica. No ensaio de citometria de fluxo, semelhante aos resultados 

encontrados no ensaio de redução do MTT, a presença da GFP5-scFv anti-LDL 

(-), nas diferentes concentrações estudadas (50 µg/mL a 1 µg/mL), não reduziu 

a viabilidade dos macrófagos quando comparado ao controle. Vale ressaltar, 

que o presente estudo é importante porque ainda não se tem trabalhos 

publicados que avaliem a citotoxicidade da GFP fusionada ao fragmento 

variável de cadeias única. 

A partícula de LDL (-) exerce um papel importante na iniciação e na 

progressão da placa aterosclerótica (Mello et al., 2011). Os experimentos 

envolvendo os efeitos da LDL (-) e LDL nativa sobre a formação de células 

espumosas demonstraram que os macrófagos RAW 264.7 quando tratados 

apenas com LDL (-) apresentaram aumento do acúmulo intracelular de lipídeos 

em relação àqueles tratados com a LDL nativa. 

Através da padronização do ensaio de captação de LDL (-) foi possível 

demonstrar que partículas de LDL (-) poderiam formar células espumosas. 

Sendo assim, buscou-se avaliar o efeito da GFP5-scFv anti-LDL(-) em cultura 
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de células incubadas com LDL (-). Com esse experimento, foi comprovado que 

a quimera nas concentrações, de 1 µg/mL a 50 µg/mL, não é capaz de inibir a 

formação das células espumosas. 

Diante dos resultados obtidos, tentou-se investigar se a GFP5-scFv anti-

LDL (-) era capaz de ser internalizada pelo macrófago estando ligada à LDL (-), 

uma vez que a GFP5-scFv anti-LDL (-) não impedia a captação da LDL (-) 

isolada e a formação da célula espumosa. Em nossos experimentos com 

microscopia confocal, pode-se comprovar que os dois componentes, tanto a 

LDL (-) como a GFP5-scFv anti-LDL (-), foram captados pelas células RAW 

264.7.   

Os receptores scavenger são moléculas de reconhecimento padrão, 

expressas na superfície dos macrófagos, que se ligam e medeiam a endocitose 

de alguns microrganismos bem como das partículas modificadas de LDL 

(Moore e Freeman, 2006). A confirmação da captação de LDL (-) pelos 

macrófagos tratados com GFP5-scFv anti-LDL (-) é um resultado de difícil 

interpretação, porém pode estar relacionado à interação do complexo antígeno-

anticorpo com os receptores scavenger. Se for este o caso, ter-se-ia uma 

ferramenta de investigação para avaliar e monitorar a captação de LDL (-) 

pelos macrófagos. Outra hipótese para a internalização da LDL (-) e da GFP5-

scFv anti-LDL (-), seria a fagocitose destas partículas pelos macrófagos.  

Devido aos problemas de enovelamento da GFP5-scFv anti-LDL (-), 

estamos trabalhando com a proposta de substituição da GFP da quimera pelo 

marcador proteico chamado SNAP-tag. O SNAP-tag tem 20 kDa, sendo 

derivado da proteína humana de reparo de DNA O6-alquilguanine-DNA 

alquiltransferase que reage específica e rapidamente com derivados de 

benzilguanina, levando à marcação covalente do SNAP-tag a sondas 

sintéticas, aí incluídas uma variedade de fluoróforos (Cole e Donaldson, 2012). 

Esta tecnologia tem sido aplicada numa variedade de sistemas experimentais, 

como: marcador fluorescente no desenvolvimento de biossensores e em 

algumas estratégias terapêuticas (Kampmeier et al., 2009).    
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6. CONCLUSÃO 

 

A GFP5-scFv anti-LDL (-) foi expressa em corpos de inclusão na E. coli 

BL21DE3. O emprego dos procedimentos de renaturação recuperou esta 

proteína recombinante na forma ativa. Além disso, a purificação por 

cromatografia de afinidade e o procedimento de diálise, permitiram obter a 

quimera com um nível satisfatório de pureza.  

A GFP5-scFv anti-LDL (-) apresentou reatividade pela LDL (-) sem 

apresentar reatividade cruzada pela LDL nativa. 

O ensaio de fluorescência para determinação de LDL (-) utilizando a 

proteína GFP5-scFv anti-LDL (-),  não apresentou sensibilidade na faixa de 

concentração utilizada. 

A avaliação dos efeitos da GFP5-scFv anti-LDL (-) sobre os macrófagos 

demonstrou  baixa toxicidade desta proteína recombinante em células RAW 

264.7.  

A GFP5-scFv anti-LDL (-) não inibiu a formação de células espumosas a 

partir de macrófagos RAW 264.7. 

 Resultados preliminares permitiram identificar a captação da LDL (-) e da 

GFP5-scFv anti-LDL (-) pelos macrófagos, o que justifica a continuidade destes 

estudos.  
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Anexo 

 

Soluções utilizadas no isolamento de LDL eletronegativa 

Tampão A 

Tris-HCl 10 mmol/L 

EDTA 1 mmol/L 

O pH foi ajustado para 7,4 

 

Tampão B 

Tris-HCl 10 mmol/L 

NaCl 1 mmol/L 

EDTA 1 mmol/L 

O pH foi ajustado para 7,4 

 

Meios de cultura para Escherichia coli 

Meio LB 

Peptona de caseína 1,0% (p/v) 

Extrato de levedura 0,5% (p/v) 

NaCl 1,0% (p/v) 

Água miliQ q.s.p 

Após solubilização, o pH foi ajustado para 7,0 
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Meio TFB 

KCl 0,745% (p/v) 

CaCl2 0,73% (p/v) 

Acetato de potássio 0,98% (p/v) 

Glicerol 10% (v/v) 

Água miliQ q.s.p 

Após solubilização, o pH foi ajustado para 6,2 

 

Meio ágar LB 

Ágar bacteriológico 1,4% (p/v) 

Ágar LB q.s.p 

 

Solução para lise da E.coli 

NaH2PO4 20 mM  

NaCl 200 mM 

PMSF 1 mM 

EDTA 5 mM 

Lisozima 150 µg/mL 

Água miliQ q.s.p 

O pH foi ajustado para 7,4 
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Soluções para desnaturação e renaturação da GFP5-scFv anti-LDL (-) 

Solução desnaturante 

NaH2PO4 20 mM 

NaCl 200 mM 

Imidazol 30 mM 

Uréia 7 M 

β-mercaptoetanol 20 mM 

Água miliQ q.s.p 

O pH foi ajustado para 8,5 

 

Soluções renaturante 

Solução 1 

NaCl 200mM 

NaH2PO4 20mM 

Água miliQ q.s.p  

O pH foi ajustado para 7,4 

Solução 2 

NaCl 200mM 

NaH2PO4 20mM 

Arginina 400 mM  

Glutationa oxidada 500 µM  

Água miliQ q.s.p 

O pH foi ajustado para 7, 
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Soluções para purificação da GFP5-scFv anti-LDL (-) em resina de níquel 

Tampão de ligação 

NaH2PO4 20 mM 

NaCl 200 mM 

Imidazol 30 mM 

Uréia 7 M 

Água miliQ q.s.p 

O pH foi ajustado para 7,4 

 

Tampão de eluição 

NaH2PO4 20 mM 

NaCl 200 mM 

Imidazol 500 mM 

Uréia 7 M 

Água miliQ q.s.p 

O pH foi ajustado para 7,4 

 

Soluções utilizadas em eletroforese de gel SDS-PAGE 

 

Tampão de corrida 

Tris Base 3,03% (p/v) 

Glicina 1,44% (p/v) 

SDS 1,0% (p/v) 
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Água miliQ q.s.p 

O pH foi ajustado para 8,3 

 

Tampão de amostra 2x 

Tris pH 6,8 

SDS 4% 

Glicerol 20% 

Bromofenol 2% 

Β-mercaptoetanol 5% 

 

Soluções para coloração de gel por Comassie Brilliant Blue 

Solução corante  

Etanol 30% (p/v) 

Ácido Acético 10% (v/v) 

Comassie Blue G-250 0,5% (p/v) 

 

Solução descorante  

Etanol 30% (v/v) 

Ácido Acético 10% (v/v) 

 

Soluções utilizadas nos ensaios imunológicos 

Tampão PBS 10x 

Na2HPO4.H2O 1,32% (p/v) 
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KH2PO4 0,2% 

NaCl 1,6% 

KCl 0,2 % 

O pH foi ajustado para 7,4 

*Concentração de uso 1x 

 

PBST (PBS-Tween 0,01%) 

PBS 1x contendo 0,01% de Tween 

O pH foi ajustado para 7,4 

 

PBST (PBS-Tween 0,05%) 

PBS 1x contendo 0,05% de Tween 

O pH foi ajustado para 7,4 

 

Solução utilizada em eletroforese de gel de agarose 

Tampão de corrida para gel de agarose (TAE 50x) 

Tris Base 2,42% (p/v) 

Ácido Acético Glacial 5,71% (v/v) 

EDTA 0,5 M pH 8,0 10% (v/v) 

*Concentração de uso 1x 
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Solucão para o cultivo das células RAW 264.7 

Meio RPMI 

NaHCO3 2 gramas 

HEPES 4,68 gramas 

RPMI 1 envelope 

Anti-anti 10 mL 

Água miliQ q.s.p 1L 

Após preparo a solução foi filtrada (filtro 0,22µM) 

 

Solução para coloração de células por Oil Red 

Solução estoque de Oil Red 

Oil Red 0,5% 

Diluído em isopropanol 

 

Solução de trabalho de Oil Red 

Solução estoque 6 mL  

Diluído em 6 mL de água destilada. Após o preparo a solução foi filtrada em 

papel filtro Whatman®.  

 

Solução de fixação das células 

Formaldeído 10% (v/v) diluído em PBS 1x. 
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