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RESUMO 

As modificações das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) são uma etapa 

essencial na aterogênese pois acarretam a geração de LDL eletronegativa [LDL(-)] 

que apresenta propriedades quimiotática, citotóxica, imunogênica e pró-inflamatória. 

O objetivo deste trabalho foi a produção de hibridomas secretores de anticorpos 

monoclonais anti-LDL(-), a clonagem dos genes que codificam para as cadeias 

variáveis destes anticorpos, e sua expressão como fragmentos de anticorpo de 

cadeia única (scFv) . A LDL(-) isolada de plasma humano foi utilizada como antígeno 

para imunização de camundongos BALB/c. Após triagem dos clones, dois anticorpos 

monoclonais foram obtidos baseados em sua reatividade pela LDL( -) e não pela LDL 
; 

nativa: 1A3H2 (1A3) e 2C7D5F10 (2C7). Os cDNAs codificante para a cadeia 

pesada (VH) e cadeia leve (VL), de ambos os anticorpos, foram obtidos por meio de 

RT-PCR utilizando bibliotecas de oligonucleotídeos que reconhecem todas os genes 

de domínios variáveis das famílias de VH e VL murinas. Os genes da VH e VL obtidos 

foram clonados no vetor pGEM-T Easy (Promega®) e suas seqüências 

determinadas. A VH do anti-LDL(-) 1A3 pertence família J558.84 e fragmento gênico 

JH2, enquanto sua VL pertence a família 8.24 e fragmento gênico Jk5. A VH do anti

LDL(-) 2C7 pertence a família Vmu 3.2 (J558) e fragmento gênico JH4, enquanto 

sua VL pertence a família 8.24 e fragmento gênico Jk5. A partir disso, 

oligonucleotídeos sintéticos foram sintetizados a fim de clonar estes segmentos 

gênicos no vetor pPlgLE de expressão em Pichia pastoris. Foram realizadas três 

·construções: o scFv 1A3, scFV 2C7 e um scFv híbrido (VH do 1A3 e VL do 2C7). 

Das três construções obtidas, conseguimos expressar o scFv do anti-LDL 2C7D5F1 O 

que demonstrou ser capaz de reconhecer o antígeno. A proteína recombinante 

expressa tem grande potencial de ser usada no diagnóstico clínico incluindo 

imunoensaios in vitro e como reagentes para exames que envolvam a obtenção e 

análise de imagens. 
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SUMMARY 

Oxidative modification of low-density lipoproteins (LOL) is an essential step in 

atherogenesis, generating electronegative LOL [LOLc)J, which has chemotactic, 

cytotoxic, immunogenic and proinflammatory properties. The aim of this study was 

the generation of anti-LOLC) mAbs, the cloning of the genes that code for their 

variable domains and their expression as single-chain Fv (scFv). LOLC ) was isolated 

from human blood plasma and used as an antigen for immunization of 8alb/c mice. 

Upon screening, two different mAbs were selected based on their ability to recognize 
t 

LOLC) and not native LOL: 1A3H2 (1A3) e 2C705F10 (2C7). The cONAs that code 

for VH and VL were obtained by RT-PCR using specific immunoglobulin primer 

libraries wich recognize ali VH and VL murine families . The VH and VL genes were 

cloned in pGEM-T Easy (Promega®) and sequenced. The anti-LOL(-) 1A3 uses a VH 

segment from J558.84 and a JH2 segment, while VL uses a 8.24/Jk5 segments. The 

anti-LOL(-) 2C7 uses a VH segment from Vmu 3.2 (J558) and a JH4 segment, while 

VL uses a 8.24/Jk5 segments. Oligonucleotides were synthetized and those gene 

segments were cloned in pPIGLE a Pichia pastoris immunoglobulin expression 

vector. We obtained three scFv constructions: scFV 1A3, scFv 2C7 and a husk 

hybrid, harboring 1A3 VH and 2C7 VL. Among those, we expressed the scFv anti

LOL(-) 2C7 that are able to recognize the antigen. The recombinant protein has a 

great potential for clinicai diagnostic applications, including in vitro immunoassays 

and as imaging reagents. 
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A aterosclerose é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de lipídios 

e elementos fibrosos nas artérias de grande calibre, o que acarreta a restrição do 

fluxo sanguíneo arterial, promovendo vários problemas como ataque cardíaco, 

falência renal e outras complicações cardiovasculares sérias. É considerada uma 

doença imune-inflamatória, na qual células imunocompetentes tais como 

monócitos!macrófagos e linfócitos T estão presentes em todos os estágios da lesão. 

Estudos com animais, assim como experimentos com culturas de células e amostras 

de tecidos humanos, demonstram que o início da aterosclerose se deve 

freqüentemente a uma resposta do sistema imune inato ao acúmulo e modificações 

de lipoproteínas na camada íntima das artérias (Hansson, 2001). 

1- Lipoproteínas de baixa densidade 

Lipoproteínas de baixa densidade (LDL) são as principais partículas 

transportadoras de colesterol na circulação sanguínea, sendo constituídas de um 

núcleo central de moléculas de colesterol esterificado e de triglicérides, envolvido 

por uma capa de colesterol livre, fosfolipídios e apoproteínas. Sua principal 

apoproteína é a Apo 8-100 que é uma das maiores proteínas monoméricas 

composta de 4536 resíduos de aminoácidos. 

Estudos têm demonstrado que as partículas de LDL variam muito de 

tamanho (Shen et aI., 1981), densidade (Nelson e Morris, 1977), composição 

química (Kirchhausen et aI., 1980) e carga elétrica (Sundaram et aI. , 1978). Estas 

variações são decorrentes de modificações sofridas pela LDL, resultantes 

principalmente da ação de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de 

nitrogênio, enzimas oxidativas dos macrófagos (mieloperoxidades ou fosfolipase A2) 

ou ácido hipocloroso derivado de leucócitos (HOCI) (Libby et aI., 2002) sobre os 

ácidos graxos poli-insaturados da partícula que promovem a lipoperoxidação lipídica. 

A oxidação da LDL é a modificação mais importante das lipoproteínas, pois 

se observou que LDL oxidada (oxLDL) possui características que potencialmente 

promovem a aterogênese, tais como: i) habilidade de ser rapidamente endocitada 

por macrófagos por meio de ligação a receptores scavenger (principalmente SRA e 

CD36), causando a formação de foam cells (células espumosas) (Henriksen et aI, 

1982), ii) quimiotaxia para monócitos circulantes (Quinn et aI., 1987), tanto 
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diretamente quanto via estimulação da liberação de proeína quimiotática de 

monócito 1 (MCP-1) por células endoteliais (Cushing et aI., 1990), iii) promove a 

diferenciação de monócitos em macrófagos por meio da liberação de fator 

estimulante de colônia de monócito/granulócito (GM-CSF) pelas células endoteliais 

(Rajavashisth et aI., 1990) e inibe a motilidade de macrófagos residentes, no interior 

das artérias (Quinn et aI., 1987). 

As partículas de LDL atravessam a membrana luminal das células endoteliais, 

atingem a camada íntima ficando retidas por meio da interação com componentes 

da matriz, principalmente proteoglicanas (figura 1). Nesta camada, a LDL modificada 

promove a ativação das células endoteliais a expressarem moléculas de adesão 

como a moléculas de adesão celular vascular-1 (VCAM-1), molécula de adesão 

intercelular 1 (ICAM-1), VLA-4 (Very Late Antigen-4), beta integrina, E- e P

selectinas, na sua superfície. Estas são responsáveis pelo recrutamento e adesão 

de linfócitos e monócitos (Gimbrone, 1999; Boren, 1998). 

Mon ócitos circulantes 

I LOL nativa I Lúmen do vaso 

I 

\ 

/" . 
I Oxidação I 

I LOL oxidada 

Figura 1- Evento primário do inicio da aterosclerose. A LOL proveniente da circulação 
atravessa a o endotélio e fica retida no espaço subendotelial onde é modificada por 
processos oxidativos. A oxLOL formada estimula a quimiotaxia de monócitos, levando a 
formação de células espumosas, e injúria e disfunção endotelial (Adaptado de Loscalzo, 
2005) . 
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Essa forma de LDL modificada também é quimioatraente para células T 

(McMurray et ai., 1993), embora não seja para células B, e diferente da LDL nativa ( 

LDL não modificada), é imunogênica (Palinski et ai., 1989) e citotóxica para vários 

tipos celulares incluindo células endoteliais, causando a perda da sua integridade e 

sua disfunção (Hessler et ai., 1983). Inibe a expressão de fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-a) (Hamilton et aI., 1990) e estimula a liberação de interleucina 1 beta (IL-

1P) por monócitos e macrófagos (Thomas et aI., 1994). 

Outras formas modificadas da LDL já foram descritas na literatura. A LDL

malondialdeído (LDL-MDA) é formada pela substituição de resíduos lisinas numa 

fração da Apo B-100 na LDL. Níveis plasmáticos aumentados da LDL-MDA refletem 

injúria endotelial e instabilidade da placa (Holvoet, Collen and De Werf, 1999). A LDL 

glicada é formada pela adução de aldeídos reativos provenientes da glicose ou 

processos metabólicos a grupamentos amina reativos, principalmente grupos tiol ou 

N-terminal, da Apo B-100 na LDL. Esta forma modificada está aumentada em 

pacientes portadores de diabetes e contruibue com o aumento da aterosclerose já 

que é reconhecida pelos receptores scavengers e participa da formação das céulas 

espumosas (Brown et aI., 2007). 

2- LDL eletronegativa 

Em 1988, Avogaro e colaboradores isolaram, por cromatografia de troca 

iônica, uma sub-fração eletronegativa da LDL do plasma de indivíduos 

normolipidêmicos. Em indivíduos saudáveis a LDL eletronegativa [LDL(-)] 

corresponde 1 a 5% da LDL presente no plasma. Sua concentração pode chegar a 

valores em torno de 20% em pacientes com hipercolesterolemia (Vedie et ai., 1998; 

Sanchez-Quesada et ai. , 1999), hipertrigliciridemia (Vedie, Jeunemaitre et ai., 1998; 

Sanchez-Quesada, Benitez, Otal et aI. , 2002), diabetes tipo 2 (Sanchez-Quesada et 

ai., 1996; Moro et aI., 1998), diabetes tipo 1 (Sánchez-Quesada et aI., 2001; Moro et 

aI., 1998; Moro et aI., 1999), pacientes em hemodiálise (Ziouzenkova et aI., 1999), 

na prática de exercício físico exaustivo (Benitez et ai., 2002) e síndromes 

coronarianas crônica e aguda (Oliveira et ai, 2006). 

Muitos estudos das modificações sofridas pela LDL in vitro incluindo oxidação, 

acetilação e glicosilação não-enzimática, mostraram estar relacionados com o 

aumento da sua carga eletronegativa (De Castellarnau et aI., 2000; Sanchez-
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Quesada, J. L., Camacho, M., Antón, R. et ai., 2003). Além disso, enriquecimento 

com ácidos graxos não esterificados (NEFAs) (Benítez, Sánchez-Quezada, Lucero 

et ai., 2004), modificação enzimática pela fosfolipase A2 (PLA2) (Kleinman, Krul, 

Burnes et ai., 1988) ou colesterol esteraseltripsina (Klouche et aI., 1995) também 

podem aumentar sua carga eletronegativa. Proteínas como apoE, apoC-1I1 

(Sanchez-Quesada, J. L., Camacho, M., Antón , R. et aI., 2003; Verdie et ai., 1998), 

hemoglobina (Ziouzenkova et ai., 1999) e PAF-AH (Platelet-activating facto r 

. acetylhydrolase) (Benítez, Sanchez-Quesada, Ribas et aI., 2003) podem estar 

associadas a LDL(-), conferindo aumento de sua densidade. 

A maior parte da LDL(-) é encontrada na sub-fração pequena e densa da LDL 

(Sevanian et ai, 1996). Alguns estudos demonstram que a LDL(-) apresenta 

conteúdo de ácidos graxos não esterificados aumentados em comparação a LDL 

nativa (De Castellarnau et ai., 2000; Sanchez-Quesada, Camacho e Antón et ai., 

2003); menor quantidade de produtos de peroxidação lipídica em relação à oxLDL e 

maior em relação a LDL nativa (Hodis et ai., 1994; Ziouzenkavo et ai., 2000), e 

outros autores observaram aumento de lisofosfatidilcolina (LPC) (Sevanian et ai., 

1997). Além disso, alguns autores apontam conteúdo de vitamina E diminuído, 

grandes quantidades de óxidos de colesterol , aumento de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) e dienos conjugados, apoB-100 agregada e baixa 

afinidade perante o receptor de LDL, também foram observados (Sánchez-Quezada, 

Benítez e Ordónez-L1anos, 2004). 

Conteúdo aumentado de triglicérides, ácido siálico, apoE e apoC-1I1 tem sido 

relatado como principal determinante da carga negativa da LDL(-) (Demuth et ai., 

1996; Chapey et ai., 1995; Sanchez-Quesada, Camacho e Antón. et ai. , 2003). 

Portanto a LDL( -) forma um grupo heterogêneo de partículas que apresentam como 

característica comum a concentração de carga negativa aumentada mas que 

diferem quanto sua origem. Muitas destas modificações provavelmente ocorrem 

durante a circulação plasmática e a relativa contribuição destas e de outras 

modificações não identificadas, podem ser atribuídas às diferentes metodologias de 

isolamento da LDL(-) e a baixa especificidade e reprodutibilidade das metodologias 

utilizadas para medir a oxidação da LDL (Sanchez-Quesada et ai., 2003). 

Estudos reportam a alta citotoxicidade desta sub-fração eletronegativa da LDL 

em cultura de células endoteliais (Hodis et aI., 1994; Demuth et ai., 1996; Sanchez

Quesada et ai, 2003). Esta citotoxidade é atribuída a sua grande quantidade de 
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colesterol oxidado, processos peroxidativos e por inibição da expressão fator de 

crescimento fibroblástico 2 (Demuth et aI., 1996; Chen et aI, 2003). Além disso, a 

LDL( -) está relacionada a processos apoptóticos, sendo que esta propriedade está 

fortemente associada com a sua eletronegatividade (Chen et aI, 2003; Chen et aI, 

2006). Descobertas recentes sugerem os múltiplos efeitos inflamatórios da LDL(-) 

por estimular as células endoteliais a produzirem citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento que exercem importante papel em diferentes estágios da aterosclerose. 

Dentre estes podemos destacar as quimiocinas interleucina 8 (lL-8) e MCP-1, 

envolvidas no recrutamento leucocitário (De Castellarnau et aI., 2000; Sanchez

Quesada, Camach e Antón et aI., 2003; De Castellarnau et a/., 2006); o fator GM

CSF envolvido na formação de células espumosas, aumento do estresse oxidativo e 

modificação das características e da composição da matriz extracelular de placas 

ateromatosas (Benitez et aI, 2006; De Castellarnau et aI., 2006); a citocina IL-6 que 

é o mediador central da resposta de fase aguda e síntese da proteína C-reativa 

(Benitez et aI, 2006. ; De Castellarnau et a/. , 2006) e o fator de crescimento B 

plaquetário (PDGF-B) que é responsável pela modulação do crescimento e migração 

das células musculares lisas, e propriedades angiogênicas das células endoteliais 

(De Castellarnau et aI., 2006). 

Reportou-se que aumento de NEFAs e LPC na LDL(-) estão relacionados a 

liberação de IL-8, MCP-1 (Benítez et ai, 2004), IL-6, GM-CSF, GRO~ e GROy 

(Benítez et ai, 2006), e sua associação com PAF-AH também pode contribuir com a 

liberação de quimiocinas (Benítez et aI., 2003). Além disso, a LDL(-) aumenta a 

expressão do TNF- a das moléculas VCAM-1 por meio do fator nuclear KB (NF- KB) 

e ativando proteína de ativação 1 (AP-1), em células endoteliais (Ziouzenkova et aI., 

2003). 

3- Imunidade e a aterosclerose 

A aterosclerose está associada com a ativação do sistema imune, sendo 

influenciada tanto pela resposta inata quanto pela adaptativa. Além de monócitos, 

macrófagos e células T, outros tipos celulares podem ter algum papel na doença 

como células Natural killer (NK), células dendríticas, mastócitos e células B1. Muitos 

estudos demonstram que a ativação do sistema imune na aterosclerose envolve 
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primeiramente células Th1 pró-inflamatórias, sendo estas as que promovem o 

desenvolvimento da doença (Hansson et aI., 2002; Binder et aI., 2002). Além disso, 

análise da expressão de citocinas em placas de aterosclerose sugere a dominância 

deste tipo celular (Frostegard et aI., 1999; Uyemura et aI., 1996). 

Alguns estudos demonstram o envolvimento de auto-antígenos na doença, 

como as HSPs (proteínas de choque térmico). Anticorpos anti-HSP-60 foram 

encontrados no sangue periférico de animais com aterosclerose (Xu et aI., 1992), e 

imunizações com HSP-60 podem agravar a doença em coelhos e camundongos 

(George et aI., 1999). Outro auto-antígeno proposto é a p2-microglobulina (P2Gplb), 

pois respostas imunes contra esta molécula parecem promover a aterosclerose, 

porém os mecanismos envolvidos ainda permanecem obscuros (George et aI., 1998; 

George et aI., 2000). 

O principal auto-antígeno identificado na aterosclerose é a LDL oxidada 

(oxLOL). Sua imunogenicidade pode ser atribuída em parte pelos fosfolipídios 

oxidados, possivelmente complexados com proteínas ou outros lipídeos (Horkko et 

aI., 1996; Itabe H., Yamamoto, H., Suzuki, M., et aI., 1996). Anticorpos anti-oxLDL 

têm sido detectados no soro de pacientes saudáveis, de pacientes com 

aterosaclerose e em animais de experimentação (Palinski et al.,1989; Fostegard, 

2002), e estão presentes em lesões de aterosclerose (Ylã-Herttuala et aI., 1994). Em 

humanos, a oxLOL induz a ativação de um subconjunto de células T periféricas, 

sugerindo que é um importante antígeno quantitativo (Frostegãrd et aI., 1992). 

Sendo a aterosclerose uma doença inflamatória freqüentemente 

desencadeada pela ativação do sistema imune, o seu tratamento e prevenção 

podem ser focados não somente pelo controle dos tradicionais fatores de risco como 

também por meio de mecanismos imunomodulatórios, como imunossupressão 

(Mach et aI., 1998) indução de tolerância (Nicoletti et aI., 2000), terapia gênica 

(Grossman et aI., 1995), manipulação de citocinas (Tintut et aI., 2000), imunização 

ativa utilizando principalmente a LDL modificada como antígeno (Palinski et aI., 

1995; Ameli et aI., 1996; George et aI., 1998) ou seqüências peptídicas modificadas 

da ApoB-100 (Fredrikson et aI., 2003) e administração intravenosa de 

imunoglobulinas (Nicoletti et aI., 1998), sendo este último principalmente usado em 

pacientes com doenças auto-imunes e doenças inflamatórias sistêmicas (Kaveri et 

a/., 1991 ; Owyer, 1992). 
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As drogas imunossupressoras disponíveis incluem antiinflamatórios 

corticóides, drogas citotóxicas como ciclofosfamida, e derivados de fungos e 

bactérias que inibem a ativação das células T como a ciclosporina e a rapamicina 

(Nilsson el a/.,2005). Alguns trabalhos sugerem que a citotoxidade destas drogas 

causam injúria vascular e apresentam efeitos adversos nos fatores de risco 

cardiovasculares como dislipidemia, hipertensão e diabetes (Miller, 2002). 

A administração intravenosa de imunoglobulinas policlonais demonstrou 

inibição efetiva da progressão da aterosclerose durante as fases de estria gordurosa 

e placa em camundongos knockoul para Apo E (Nicolleti el ai., 1998; Yuan el ai., 

2003). Diminuição da aterosclerose em animais imunizados com oxLDL sustenta a 

propriedade antiaterogênica de anticorpos anti-oxLDL (Palinski el ai., 1995). Os 

mecanismos ateroprotetores conferidos pelo tratamento endovenoso com 

imunoglobulinas ainda não foram identificados, mas se supõe que podem ser 

dependentes tanto das região Fc (fração cristalizável) quanto da região variável (V) 

das imunoglobulinas (Igs) (Kazatchkine el aI., 1994). Fragmentos Fc das Igs podem 

se ligar aos receptores de Fc presentes nas células fagocíticas do sistema 

reticuloendotelial, podendo suprimir ou ativar as funções das células T helper, 

interferir com a produção de citocinas por monócitos/macrófagos e influenciar na 

resposta do sistema complemento. A modulação das funções de células B e T, 

incluindo a produção de citocinas, tem sido observada durante o tratamento de 

doenças autoimunes com modelos experimentais de roedores (Forsgren el ai., 1991; 

Rossi ela/., 1991; Saoudi ela/., 1993; Hentati elal., 1994). 

Muitos destes mecanismos podem não ser benéficos para a aterosclerose, 

porém já foi observado que a administração de Igs pode diminuir o título de 

autoanticorpos contra oxLDL, principalmente em doenças autoimunes, reduzir a 

ativação de células T nas placas ateroscleróticas, controlar a ativação do sistema 

complemento, afetar a fagocitose e a produção de citocinas por macrófagos (Kaveri 

ela!., 1991; Nicolleti ela/., 1998; Yuan eta!., 2003). 

Além disso, em nosso laboratório, camundongos knockoul para receptor de 

LDL submetidos à dieta hipercolesterolêmica e imunizados passivamente com 

anticorpos monoclonais anti-LDL(-), demonstraram redução significativa da lesão 

aterosclerótica quando comparados com os animais controle (Grosso, submetido 

para publicação). Em geral, o possível papel fisiológico dos anticorpos tipo IgG 

contra oxLDL é a remoção destas partículas modificadas da circulação e 
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possivelmente da parede da artéria ou a ligação destes anticorpos nos receptores 

Fcy de macrófagos, impedindo a formação de células espumosas (Matsuura et aI., 

2006). No entanto, existem muitas controvérsias sobre o papel protetor ou não da 

administração intravenosa de Igs na aterosclerose, pois alguns artigos mostram 

proteção e outros mostram indução, demonstrando, portanto, a necessidade de mais 

estudos nesta linha. 

4- Engenharia de anticorpos 

4. 1- Estrutura de Imunoglobu/ínas 

As imunoglobulinas (Ig) ou anticorpos (A c) são as moléculas responsáveis 

pelo reconhecimento de determinantes antigênicos e por conseqüência pela 

ativação de sistemas efetores celulares. Existem cinco classes diferentes de 

imunoglobulinas denominadas IgG, IgM, IgA, IgE e IgO. A IgG é principal classe 

encontrada no soro humano e a de maior potencial terapêutico (Holliger e Hudson, 

2005). As IgGs possuem uma estrutura consistindo de duas cadeias pesadas 

idênticas e glicosiladas, com tamanho de 50kOa, e de duas cadeias leves idênticas, 

normalmente não glicosiladas e de 25kda, unidas por extensiva rede de interação 

não-cova lentes e estabilizadas por pontes dissulfeto intercadeias. Cada cadeia 

possui pelo menos dois domínios, independentes, com cerca de 110 resíduos de 

aminoácidos. A cadeia leve possui um domínio variável (VL) e um único domínio 

constante (Cd, enquanto que a cadeia pesada apresenta um domínio variável (VH) e 

três domínios constantes (CH1, CH2 e CH3). Algumas Igs apresentam um domínio 

CH4 extra. Tanto as cadeias pesadas quanto as leves possuem região aminoterminal 

variável (V) que participa do reconhecimento dos antígenos, e de regiões constantes 

(C) carboxiterminais, sendo que as regiões C das cadeias pesadas são 

responsáveis pelas funções efetoras (figura 2). 

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

variável de cadeia leve (Vd para formar o local de ligação dos antígenos. A maior 

parte das diferenças nas seqüências entre os diversos anticorpos está confinada a 

três pequenas extensões nas regiões variáveis das cadeias pesadas e leves, 
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chamadas de regiões determinantes de complementariedade (CDRs). A partir da 

porção aminoterminal VL ou VH, essas regiões são chamadas de CDR1, CDR2 e 

CDR3, respectivamente. A região CDR3 dos segmentos VL ou VH é a mais variável. 

As CDRs variam em tamanho e seqüência entre os diferentes anticorpos e 

determinam a especificidade da interação antígeno-anticorpo (Branden e Tooze, 

1991). As regiões que intercalam as CDRs são conhecidas como arcabouço 

(framework) (Abbas et aI., 2005). 

CDR 

Legenda 
- Regiões ·:onstantes da 
cadeia pesada 

• 
- Região co nstante da 
cadeia le ve. I -Região variável da 
cadeia pes ada 

, - ~gi.ão variállel da 
ca.deia leve . 

- Regiões determinante s 
de compleme ntari edade 

t -Pcptídt:o l,;Ont: ctor. 

Fc 

~~ 
Fragmento Variável 
de Cadeia Ú nica -

scFv 

FvFc 

Figura 2- Representação esquemática da molécula de anticorpo e seus principais 
fragmentos. Os domínios variáveis pesado (VH) e leve (VL) onde se encontram as CORs 
estão demonstrados na figura, assim como os domínios constantes (CL, CH1, CH2 e CH3) e os 
fragmentos Fv (fragmento variável), Fab (ligação ao antígeno) e Fc (cristalizável) . Os 
fragmentos recombinantes scFv e FvFc são obtidos por manipulação genética dos genes de 
imunoglobulinas (Maranhão e Brígida, 2001). 

Quando uma molécula de IgG é tratada proteoliticamente com a enzima 

papaína, a cadeia pesada é clivada na região conectora liberando o fragmento Fab 

(fragmento de ligação ao antígeno) e um fragmento Fc (fragmento cristalizável). A 

porção variável do anticorpo denomina-se Fv, e está localizada na porção amino

terminal da molécula, sendo formado pelos domínios variáveis leve e pesado do Fab 

(Abbas et ai., 2005). 

4.2- Anticorpo monoelonal e manipulação de fragmentos de anticorpo 

Anticorpos monoclonais (mAbs) terapêuticos representam uma das áreas de 

maior crescimento na indústria farmacêutica, com excepcional crescimento de 48,1% 



11 

entre os anos de 2003 e 2004. São 19 anticorpos terapêuticos em uso clínico 

aprovados pelo FDA (Food and Drug Administration) e mais de 150 anticorpos em 

testes clínicos (Tabela 1). Espera-se que o mercado de mAbs deverá estar em torno 

de $30,3 bilhões em 2010, sendo que 40,1% do mercado esteja voltado para venda 

de produtos relacionados a artrite e desordens imune e inflamatórias (Kim et aI., 

2005). O processo de produção de anticorpos monoclonais (mAbs), gerou grande 

expectativa por ser uma preparação homogênea, monoespecífica, capaz de 

reconhecer um único e específico alvo dentro do organismo. As células produtoras 

de anticorpos monoclonais (hibridomas) são obtidas pela fusão de células B, 

proveniente de camundongos imunizados com o antígeno de interesse, com células 

de mieloma (Kõhler e Milstein, 1975). Apesar do amplo potencial de aplicação dos 

anticorpos monoclonais, a utilização extensiva em humanos é limitada pela sua alta 

imunotoxicidade, pois estes são proteínas produzidas em laboratório a partir de 

células de camundongos ou ratos, e quando injetados em humanos acabam 

gerando uma resposta imune (resposta HAMA-human anti-murine antibodies), 

levando a remoção do mAbs murino e eventos adversos que podem ser fatais 

(Hwang e Foote, 2005). 

Neste contexto, e com o advento da tecnologia do DNA recombinante, várias 

formas de anticorpos recombinantes foram gerados. Por meio da manipulação dos 

genes codificadores para cada uma das cadeias do anticorpo, é possível alterar a 

estrutura e função, inclusive incluir um caráter humano no anticorpo murino. Dentre 

a variedade de moléculas produzidas, podemos citar os anticorpos quiméricos que 

apresentam as regiões variáveis de camundongo com regiões constante de humano 

(Morrison et ai., 1984) e humanizados que apresentam as CDRs, responsáveis pela 

ligação com o antígeno, vinculado ao arcabouço humano (figura 3) (Co e Queen, 

1991 ). 

Devido à estrutura em domínios da molécula de anticorpo, é possível a sua 

divisão em subunidades funcionais que podem ser utilizadas separadamente, ou 

combinadas com as de outros anticorpos para formar novas moléculas com 

propriedades específicas (Hayden et aI., 1997). Fragmentos de anticorpo como Fab 

(fração Iigante ao antígeno), scFv (fragmento variável de cadeia única), e outros 

podem ser gerados pela remoção de parte ou toda cadeia constante, ou toda 

porção Fc. Estes fragmentos de anticorpo são conhecidos por apresentarem melhor 

clearance (e portanto uma meia-vida menor no soro do indivíduo) do que o anticorpo 
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inteiro, melhor penetrabilidade em tumores e tecidos, além de serem mais 

apropriados em imagem e/ou radioterapia. (Chang et aI., 2002; Colcher et aI., 1998; 

Wu, 2004; Wu e Yasaki, 2000). 

Tabela 1: Alguns dos anticorpos terapêuticos aprovados pelo FDA (adaptado de Kim et ai., 2005) 

Ano (FDA) Nome Tipo de Indicação Empresa 
comercial anticorpo terapêutica 
(genérico) (alvo) 

1986 OKT3 Murino (CD3) Rejeição a Ortho Biotech 
(muromanab- aloenxerto 

CD3) 

1994 ReoPro Fab quimérico Adjuvante ao Centocor 
(abciximab) (GPllb/llla) PTCA 

1997 Zenapax Humanizado Prevenção a PDL 
(daclizumab) (IL2R) rejeição de 

transplante 
renal 

1998 Herceptin Humanizado Câncer de Genentech 
(trastuzumab) (Her2/neu) mama 

1998 Remicade Quimérico (TNF- Artrite Centocor 
(infliximab) a) reumatóide, 

doença de 
Crohn's 

2000 Mylotarg Humanizado- Leucemia Celltech 

(gemtuzumab 
calicheamicin(CD mielóide 

ozogamicin) 
33) aguda-CD33 

2002 Zevalin Murino-Y -90 Linfoma Não- IDEC 

(ibritumomab 
(CD20) Hodgkins 

tiuxetan) Complexado com 
Ytrium radioativo 

2003 Raptiva Humanizado Psoríase Xoma/Genentech 
(efalizumab) (CD11a) 

2004 Avastin Humanizado CRC, Cancer Genentech 
(bevacizumab) (VEGF) renal , de 

mama e 

NSCL 
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o scFv contém a menor unidade funcional do anticorpo (figura 2). É 

construído pela união dos domínios variáveis das cadeias leve (V L) e pesada (VH) 

por meio de um ligante polipeptídico flexível, de comprimento variando entre 10 a 25 

resíduos de aminoácido, a fim de obtê-lo como uma cadeia polipeptídica única 

(Turner et al.,1997; Guo e Cai , 2003). Os scFvs geralmente retêm a afinidade de 

ligação pelo antígeno específica e monovalente comparável à molécula do anticorpo 

intacto que o originou (Hollinger e Hudson, 2005), apesar da aparente instabilidade 

causada pela ausência dos domínios constantes, graças a compensações entre os 

seus componentes entálpicos e entrópicos (Andrade et aI., 2005). Por serem 

fragmentos de anticorpos monovalentes, são rapidamente removidos da circulação 

sangüínea devido seu pequeno tamanho e seu único sítio de ligação (Adams et aI. , 

1998) e podem ser expressos sozinhos ou fusionados a radioisótopos, toxinas, 

enzimas, receptores de adesão e citocinas, gerando proteínas biespecíficas. Outra 

alternativa é a fusão de duas moléculas scFvs, originando anticorpos biespecíficos 

(Hayden et ai, 1997). 

...':';(, .... " ~ / 

":~x'<~~,:··' " ,./7. './;'') 
/ 'X,,\ -"" '// v (" / ' ".' . 
" , Ç>1 ~ . il 

ç!· ~ -u 

Anticorpo Murino 

Anticorl)o <luimérko 

Murino 

Glicos ilaçao 

Anticorl)O Hum.lIliz.ldo 

Anticorl)O Imm.lIlo 

Humano 

CDR 

Figura 3 - Representação esquemática de anticorpos quiméricos e humanizados. 

Anticorpos quiméricos possuem porções variáveis murina e porções constantes humana, 

Anticorpos humanizados por meio de transplantes de CORs apresentam os CORs 

murinos em um arcabouço humano (Adaptado de Kim et aI., 2005) 
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Os scFvs podem se ligar e inativar vários agentes estranhos como toxinas e 

vírus, e por terem menor tamanho em relação aos anticorpos intactos, apresentam 

rápida difusão no tecido e melhor eliminação dos imunocomplexos produzidos. Um 

exemplo, é o caso do scFv anti-glicoproteína F de vírus respiratório sincicial que 

demonstrou redução do título viral deste vírus em pulmão de camundongo (Blazek e 

Celer, 2003). 

Como dito anteriormente, os fragmentos de anticorpo são de grande utilidade 

em imagem e na terapia do câncer. A grande vantagem de utilizar o scFv marcado, 

ao invés do anticorpo intacto, é sua alta penetrabilidade no tumor e sua rápida 

eliminação do organismo. Bons resultados também são conseguidos com a 

utilização de scFvs e Fabs multivalentes (dímeros, trímeros e tetrâmeros). Estas 

moléculas apresentam grande afinidade funcional e já foram testadas com sucesso 

em estudos pré-clínicos (Hudson e Souriau, 2001). 

Os scFvs podem ser aplicados na construção de imunotoxinas, na entrega de 

genes terapêuticos e ainda serem explorados como reagentes de diagnóstico e 

detecção (Blazek e Celer, 2003). Os scFvs podem ser ligados a vários antígenos 

como haptenos, proteínas ou patógenos para serem usados em ensaios de ELISA, 

ou ainda serem ligados com várias proteínas fluorescentes. Em um estudo, o scFv 

foi fusionado a proteína verde fluorescente (GFP), expressado em Escherichia coli e 

usado para marcação direta de experimentos de citometria e imunofluorescência 

(Griep et ai. , 1999). Futuras aplicações na área de proteômica é a utilização de 

fragmentos de anticorpos provenientes de biblioteca de scFvs na geração de array 

de anticorpos (Wildt et ai. , 2000). 

4.3- Expressão heteróloga de fragmentos de anticorpos 

A escolha de determinado sistema de expressão depende da aplicação e da 

complexidade dos fragmentos de anticorpos recombinantes (Hayden et aI., 1997). 

Uma série de sistemas de expressão têm sido relatados (Frommer e Ninnemann, 

1995) como em E. coli, células de insetos, leveduras e células de mamíferos. 

As leveduras têm sido utilizadas desde a década de 70 para a produção em 

alta escala de proteínas intracelulares e extracelulares de humanos, animais e 

plantas. Isto se deve a seu fácil crescimento e manipulação gênica, característica do 

sistema bacteriano, porém como se trata de um organismo eucariótico, apresenta 
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uma maior habilidade de executar as modificações pós-traducionais específicas de 

eucariotos, como processo proteolítico, dobramento, formação de pontes dissulfeto e 

glicosilação (Eckart e Bussineau, 1996). 

Um sistema de expressão que tem se mostrado eficiente para a produção de 

fragmentos de anticorpos funcionais é a levedura metilotrófica Pichia pastoris (Cregg 

et aI., 1985). Esta levedura é utilizada desde 1984 com grande popularidade em 

virtude de alguns fatores: o uso do promotor forte AOX1, induzido por um composto 

de baixo custo, o metanol; pela habilidade do plasmídio de expressão se integrar em 

locais específicos no genoma desta levedura em única ou múltipla cópia o que 

proporciona estabilidade aos elementos recombinantes e pela habilidade do cultivo 

da linhagem em grandes fermentadores (Cereghino e Cregg, 1999). 

A P. pastoris é considerada o sistema mais rápido, fácil e barato, com taxa de 

expressão maior do que outros sistemas como células de inseto ou de mamíferos 

(Cregg et aI., 2000). Apesar da grande informação a respeito da genética e biologia 

molecular da levedura Saccharomyces cere visiae , esta não é favorável como um 

sistema de expressão de proteínas recombinantes devido sua baixa capacidade 

secretória em comparação a P. pastoris e outras leveduras (Muller et aI., 1998), e 

por suas proteínas expressas serem geralmente hiperglicosiladas quando 

comparadas às produzidas em P. pastoris (Grinna et aI., 1989) . 

Comparada com células de mamíferos, a P. pastoris não requer meios de 

crescimento ou condições de cultura complexo, é geneticamente fácil de manipular, 

apresenta via sintética de proteínas eucarióticas e expressa grandes quantidades de 

proteínas em curto tempo (Macauley-Patrick et a/., 2005). Pelo fato das linhagens 

selvagens de levedura da P. pastoris glicosilar as proteínas com oligossacarídeos 

tipo manose, o que prejudica a meia-vida e compromete a função terapêutica destas 

proteínas, alguns pesquisadores estão humanizando o processo de glicosilação 

desta levedura a fim de obter proteínas com padrão de glicosilação semelhante ao 

humano (Hamilton et aI., 2003; Hamilton et aI., 2006). 

Por ser uma levedura metilotrófica, a P. pastoris tem capacidade de 

metabolizar o metanol por meio de dois genes: AOX1 e AOX2. O AOX1 é o 

responsável pela maior parte da atividade da álcool oxidasse (AOX) na célula (Cregg 

et aI., 1989), sendo regulado e induzido por altas concentrações de metanol. A 

proteína AOX1 é super-expressa e chega a 30% das proteínas totais intracelulares. 
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Portanto, os genes heterólogos são clonados sob o controle do promotor AOX1 para 

permitir a indução rápida e forte por metanol (Tschopp et aI., 1987). 

A levedura P. pastoris é um sistema capaz de expressar de miligramas a 

gramas de proteínas tanto para laboratórios de pesquisa como indústrias. A 

fermentação pode ser prontamente aumentada a grandes demandas, e parâmetros 

que influenciam sua produtividade e atividade como pH, aeração e alimentação de 

fonte de carbono, podem ser controlados (Higgins e Cregg, 1998). Tanto o scFv 

quanto o Fab podem ser expressos em concentrações maiores que 19/L utilizando 

fermentadores (Carter e Merchant, 1997, Burtet et aI., 2007). 

As proteínas heterólogas podem ser expressas tanto intracelulares como 

serem secretadas para o meio, neste ultimo caso é necessário a presença de uma 

seqüência sinal de sinal de secreção (em vetores comerciais geralmente se utiliza o 

pré-pro-peptídeo do fator sexual alfa de Sacharomyces cerevisae). A vantagem de 

serem secretadas é que pouquíssimas proteínas endógenas são secretadas pela P. 

pastoris, portanto a grande parte das proteínas encontradas no meio são as 

heterólogas, o que facilita sua purificação (Cregg et ai., 2000). Um dos problemas 

relatados sobre sua utilização é a degradação das proteínas recombinantes 

secretadas no meio de cultura por proteases. Dentre as estratégias utilizadas no 

controle destas proteases estão a utilização de linhagens deficiente em proteases 

como SD 1163, SMD 1165 ou SMD 1168 (Higgins e Cregg, 1998; Cereghino e 

Cregg, 2000); adição de suplementos ricos em aminoácidos como peptona ou 

casaminoácidos, mudança do pH do meio e diminuição da temperatura de 

crescimento (Clare et ai., 1991). 

Além disso, esta levedura tem a habilidade de executar muitas modificações 

pós-traducionais encontradas em grandes eucariotos, como correto dobramento, 

formação de pontes dissulfeto, 0- e N- glicosilações, e processamento de seqüência 

sinal (Higgins e Cregg, 1998; Cereghino e Cregg, 2000; Trimble et ai., 1991). 

Diante do papel da LDL(-) no desenvolvimento da aterosclerose, 

desenvolvemos anticorpos monoclonais anti-LDL(-) e a partir destes expressamos 

fragmentos de anticorpo de cadeia única (scFv) com capacidade de reconhecimento 

específico à LDL (-), para que esses possam ter a sua atividade anti-aterogênica 

testada em camundongos knockout para receptor de LDL submetidos à dieta 

hipercolesterolêmica. Caso tal atividade se confirme, esses anticorpos deverão servir 

como base para a proposição de anticorpos humanizados com fins terapêuticos. 
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1- Geral 

Produção de anticorpos monoclonais anti-LDL eletronegativa e sua 

expressão como fragmentos de anticorpo de cadeia única (scFv) em Pichia pastoris. 

2- Específicos 

- Obtenção de hibridomas secretores de anticorpos monoclonais anti-LDL 

eletronegativa. 

- Obtenção e seqüenciamento dos cDNAs que codificam as cadeias variáveis leve e 

pesada do anticorpo anti-LDL eletronegativa. 

- Clonagem e expressão do scFv anti-LDL(-) a partir dos hibridomas secretores de 

anticorpo monoclonal anti-LDL( -) em Pichia pastoris. 
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- pPlg LE Z22- 8955pb, promotor AOX1, sinal de secreção fator a, múltiplos 

sítios de clonagem, terminador do gene AOX1, H/S4 ORF, ori CoIE1, ApR, derivado 

do pPIC9 (Invitrogen®) (www.unb.br/ib/cellimol). 

4 - MEIOS DE CULTURA 

4.1- Meio de cultura para células de mamíferos 

Meio RPMI 

RPMI 

NaHC03 

HEPES 

1,04% (p/v) 

0,2% (p/v) 

0,468% (plv) 

o pH do meio era ajustado para 7,4 e esterilizado por filtração com membrana 

de 0,22~m. O meio era suplementado com os antibióticos estreptomicina (100flg/mL) 

e penicilina (100U/mL), aminoácido L-glutamina 1x e soro fetal bovino 10% (v/v). 

Meio RPMI HAT 

Meio RPMI suplementado com HAT (histidina, aminopterina e timidina) 1x. 

Meio RPMI HT 

Meio RPMI suplementado com HT 1x (Hipoxantina e timidina). 

4.2- Meios de cultura para Escherichia colí 

Meio LB 

Peptona de caseína 1,0% (p/v) 

Extrato de levedura 0,5% (p/v) 

NaCI 1,0% (p/v) 

Ajustar pH 7,0 

Meio LB ágar 

Meio LB adicionado de ágar bacteriológico a uma concentração final de 1,4% 

(p/v) 



Meio SOB 

peptona de caseína 

extrato de levedura 

NaCI 

KCI 

Ajustar pH 7,0 

Meio soe 
Meio SOB 

Glicose 2M 

MgCI2 1M 

MgS04 

Meio FB 

KCI100mM 

CaCbx2H20 50mM 

Glicerol 10% (v/v) 

2,0% (p/v) 

0,5% (p/v) 

0,05% (p/v) 

0,00186% (p/v) 

97mL 

1mL 

1mL 

1mL 

Acetato de Potássio 10mM 

Ajustar pH 6,2 com HCI 6N 1: 1 ° 

0,745% (p/v) 

0,73% (p/v) 

10% (p/v) 

0,98% (p/v) 

*Os meios eram autoclavados a 121°C por 20 minutos. 

4.3- Meios de cultura para leveduras e soluções estoque 

Meio YPD (Yeast Peptone Dextrose) 

Extrato de Levedura 1,0% (p/v) 

Peptona de Caseína 2,0% (p/v) 

Glicose 2,0% (p/v) 

22 

As soluções contendo extrato de levedura e peptona de caseína, e glicose 

foram autoclavadas a 120°C por 20 minutos. No momento da utilização eram 

misturadas nas concentrações relacionadas acima. 
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MO (Meio mínimo com Glicose) 

YNB 13,4% (p/v) 

Glicose 5% (p/v) 

Biotina 4x10-5% (p/v) 

Para o preparo deste meio, todos os reagentes eram previamente 

esterilizados por filtração, combinando água estéril ou ágar 2% (p/v) até completar o 

volume desejado, conforme necessário. 

MM (Meio mínimo com Metanol) 

YNB 13,4% (p/v) 

Metanol 5% (p/v) 

Biotina 4x10-5% (p/v) 

Para o preparo deste meio, todos os reagentes eram previamente 

esterilizados por filtração, combinando água estéril ou ágar 2% (p/v) até completar o 

volume desejado, conforme necessário. 

Meio de crescimento- BMGY (Buffered G/ycero/ Comp/ex Medium) 

Extrato de levedura 

Peptona de Caseína 

Tampão Fosfato, pH 6,0 

YNB 

Biotina 

Glicerol 

1% 

2% 

100mM 

13,4% 

4x10-5 (p/v) 

1% (v/v) 

Meio de crescimento- BMMY (Buffered Methano/ Comp/ex Medium) 

Extrato de levedura 

Peptona de Caseína 

Tampão Fosfato, pH 6,0 

YNB 

Biotina 

Casaminoácidos 

Metanol 

1% 

2% 

100mM 

13,4% 

4 x1 0-5 (p/v) 

2% 

1 % (v/v) 
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Para o preparo dos meios BMGY e BMMY, à solução de extrato de levedura e 

peptona de caseína autoclavada separadamente eram adicionados os demais 

reagentes previamente esterilizados por autoclave (tampão fosfato de potássio e 

glicerol) ou por filtração (biotina, casaminoácidos, metanol e YNB), adicionando água 

destilada estéril até completar o volume desejado. 

YNB (Yeast Nitrogen Base) - Solução estoque 10x 

YNB * 3,4% (p/v) 

Sulfato de Amônio 10% (p/v) 

Esterilizada por filtração. Estocar a 4°C. 

* Sem aminoácidos e sem sulfato de amônio 

Biotina - Solução estoque 500x 

Biotina 0,02% (p/v) 

A solução era esterilizada por filtração em membrana de 0,22J.!m e estocada a 

4°C. 

Tampão Fosfato de Potássio, pH 6,0 

K2HP04 132mM 

KH2P04 868mM 

Esta solução era esterilizada em autoclave e estocada a temperatura 

ambiente. 

5- Soluções estoques de Inibidores de Proteases 

PMSF 0,2M 

Dissolvido em isopropanol. Sua concentração de uso é 0,6mM. 

EDTAO,5M 

Dissolvido em água em pH entre 8 e 9 e estocado a 4°C. Sua concentração 

de uso é 5mM. 
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6- Soluções utilizadas para ensaios imunológicos 

6.1- ELISA 

Tampão PBS 10x 

NaCI 8,183% (p/v) 

KCI 0,194% (p/v) 

Na2HP04 2,865% (p/v) 

KH2P04 0,1905%(p/v) 

Ajustar pH 7,3 - 7,4 

Concentração de uso: 1 x 

Tampão Citrato Fosfato 100mM 

Na2HP04 0,05M 

Ácido Cítrico 0,03M 

H20 2 0,0045% (v/v) 

Ajustar pH 5,3 

Solução H2S04 

H2S04 4N 11 ,1 % (p/v) 

Na2S03 0,5% (p/v) 

Para o preparo desta solução, o H2S04 é adicionado à água sob constante 

agitação em banho de gelo. O Na2S03 é o último a ser adicionado. 

Tampão Carbonato-Bicarbonato 0,1 M pH 9,6 

Na2C03 0,0795% (p/v) 

NaHC03 0,1465g (p/v) 



6.2- Immunoblotting 

Solução corante Ponceau 

Ponceau S 0,5% (p/v) 

Ácido Acético 

Filtrar a solução 

Tampão PBS 10x 

0,1% (p/v) 

Na2HP04.H20 1,32% (p/v) 

KH2P04 0,2% (p/v) 

NaCI 1,6% (p/v) 

KCI 0,2% (p/v) 

Ajustar pH para 7,4. 

*Concentração de uso: 1 x 

PBST ( PBS- Tween) 

PBS 1x contendo 0,05% de Tween 

Tampão de Transferência 

Glicina 1,44% (p/v) 

Tris Base 

Metanol 

0,3% (p/v) 

20% (v/v) 

7 - Soluções utilizadas para isolamento da LOL eletronegativa 

Tampão A 

Tris-HCI 

EDTA 

Ajustar pH 7,4 

10 mmol/L 

1 mmol/L 
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Tampão B 

Tris-HCI 

NaCI 

EDTA 

Ajustar pH 7,4 

10 mmol/L 

1 moi/L 

1 mmol/L 

8 - Soluções utilizadas para extração de DNA plasmidial 

Solução A 

Tris- Hei pH 8,0 

EDTA pH 8,0 

Glicose 

Solução B 

NaOH 

SDS 

Solução C 

Acetato de Potássio 

Ácido Acético 

25mM 

10mM 

50mM 

0,2M 

1 % (p/v) 

3M 

5M 

9 - Soluções para eletroforese em gel de agarose 

MOPS 10x 

MOPS 4,62% (p/v) 
Acetato de Sódio 0,68% (p/v) 
EDTA 0,186% (p/v) 
Acertar pH para 7,0 e autoclavar. Manter em frasco âmbar. 

Gel de agarose 1 % para RNA 

Agarose 1 % (p/v) 

MOPS 

Formaldeído 3% 

10% (v/v) 

0,15% (v/v) 

27 
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Aquecer a agarose, a água MilliO e o tampão MOPS até a solução ficar 

límpida. Adicionar o formaldeído depois de esfriar. O tampão de corrida foi MOPS 

1x. 

Tampão de Corrida Gel de Agarose para RNA 10x 

MOPS 4,62% (p/v) 

Acetato de Sódio 0,68% (p/v) 

EOTA 0,186% (p/v) 

O pH do tampão foi ajustado a 7,0, foi autoclavado por 20 minutos a 121°C e 

armazenado em vidro âmbar. 

*Concentração de uso: 1 x 

Tampão de Corrida para Gel de Agarose (TAE) 50x 

Tris Base 2,42% (p/v) 

Ácido Acético Glacial 5,71% (v/v) 

EOTA 0,5M pH 8 

*Concentração de uso 1 x 

10% (v/v) 

Tampão de Amostra para Gel de Agarose 10X 

Tampão de corrida TAE 20X 50% (v/v) 

Glicerol 50% (v/v) 

Azul de bromofenol 0,1% (p/v) 

Xileno cianol 0,1% (p/v) 

10- Soluções para eletroforese em gel de poliacrilamida 

Tampão de Corrida 

Tris Base 3,03% (p/v) 

Glicina 1,44% (p/v) 

SOS 1% (p/v) 

Completar o volume com água bidestilada. Acertar o pH 8,3. 



Tampão de amostra 2x 

Tris pH 6,8 100mM 

SOS 4% 

Glicerol 20% 

Bromofenol 2% 

p-mercaptoetanol 5% 

Gel Concentrador SDS-PAGE 

Solução Acrilamida/Bis-acrilamida (30:0,8) 4% 

Tris-HCI, pH 6,8 125mM 

SOS 0,1% (p/v) 

Persulfato de amônio 10% 

Temed 

Gel de Separação SDS-PAGE 

0,01 % (v/v) 

0,001 % (v/v) 

Solução Acrilamida/Bis-acrilamida (30:0,8) 12% 

Tris-HCI, pH 8,8 400mM 

SOS 0,1% (p/v) 

Persulfato de amônio 10% 

Temed 

0,01 % (v/v) 

0,003% (v/v) 

11- Soluções para coloração de géis SDS-PAGE 

11.1- Coloração com Coomassie Briliant Blue 

Corante Comassie Brilliant Blue 

Metanol 

Ácido Acético 

Comassie Blue G -250 

30% (v/v) 

10% (v/v) 

0,5% (p/v) 
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Solução descorante de Comassie Briliant Blue 

Etanol 30% (v/v) 

Ácido acético 100% (v/v) 

11.2 - Coloração com Prata 

Solução Fixação e Paradal Preservação 

Metanol 50% (v/v) 

Ácido Acético 12% (v/v) 

Formaldeído 0,05% (v/v) 

Solução de Lavagem 

Etanol 50% (v/v) 

Solução de Sensibilização 

Tiossulfato de sódio 0,03% (p/v) 

Solução de Coloração 

Nitrato de Prata 

Formaldeído 

Solução de Revelação 

Carbonato de sódio 

Formaldeído 

Solução de Bloqueio 

Metanol 

Ácido Acético 

Solução de Fixação 

Metanol 

0,2% (p/v) 

0,07% (v/v) 

6% (p/v) 

0,05% (v/v) 

50% (v/v) 

12% (v/v) 

50% (v/v) 

* Todas as soluções foram preparadas no momento do uso. 
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12- Oligonucleotídeos sintéticos específicos 

Tabela 2: Biblioteca de oligonucleotídeos sintéticos utilizados na reação de RT-PCR 

Região de anelamento Nome Seqüência 

Cadeia pesada y1 5' TGG ACA GGG ATC CAG AGT TCC AGG TCA CT 3' 

constante: 

Cadeia pesada 307 5' ATG(GA)A(GC)TT(GC)(TG)GG(TC)T(AC)A(AG)CT(GT)G(GA)TT 3" 

variável: 

308 5' ATG(GA)AA TG(GC)A(GC)CTGGGT(CT)(TA)T(TC)CTCT 3' 

309 5' GAT GTG AAG CTT CAG GAG TC 3' 

310 5' CAG GTG CAG CTG AAG GAG TC 3' 

311 5' CAG GTG CAG CTG AAG CAG TC 3' 

312 5' CAG GTT ACT CTG AAA GAG TC 3' 

319 5' GAG GTC CAG CTG CAA CAA TCT 3' 

320 5' GAG GTC CAG CTG CAG CAG TC 3' 

321 5' CAG GTC CM CTG CAG CAG CCT 3' 

322 5' GAG GTG MG CTG GTG GAG TC 3' 

324 5' GAT GTG AAC TTG GM GTG TC 3' 

Cadeia leve constante: K18 5' TAC AGT TGG TGC AGC ATC 3' 

Cadeia leve variável: 353 5' GAC ATT GTG ATG ACC CAG TCT 3' 

362 5' GAT GTT TTG A TG ACC CM ACT 3' 

364 5' GAT ATT GTG ATA ACC CAG 3' 

365 5' GAC ATT GTG CTG ACC CM TCT 3' 

390 5' GAT A TT GTG CT A ACT CAG TCT 3' 

391 5' GAT ATC CAG ATG ACA CAG ACT 3' I 

392 5' GAC ATC CAG CTG ACT CAG TCT 3' 

393 5' CM ATT GTT CTC ACC CAG TCT 3' 
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Tabela 3: Oligonucleotídeos sintéticos utilizados na amplificação do cDNAs para inserir sítios de 

restrição 

Nome Seqüência Utilização 

VL-1A3-Bglll-FWD 5 ' CTC GAG CCC ATG GTG GTG ATG ATG ATG TTT CAG CTC CAG C 3' Para a criação de 
sítio da enzima BglII , 
na VL 1A3. 

VL-1A3-Xhol/NcoIRev 5 ' ACC AAG CTC GAG CTG AAA CGC CAT GG Para a criação de 
sítio da enzima Ncol, 
na VL 1A3 

VH1-Xma 15' 5' CAA TCC CGG GTT CAG CTG CAG CAG T Para a criação de 
sítio da enzima Xma 
I, na VH 1A3. 

VH2-Xba I 3' 5' CTC ACA GTC TCC TCT AGA AAA ACG Para a criação de 
sítio da enzima Xba 
I, na VH 1A3. 

VH3-Xma I 5' CCA CTC CCG GGT TCA GCT GCA GCA Para a criação de 
sítio da enzima Xma 
I, na VH 2C7. 

VH4-Xba I 5' AAC CTC AGT CAC CGT CTC CTC TAG AA Para a criação de 
sítio da enzima Xba 
I, na VH 2C7. 

VL 1-BgllI 5' GTG ATA GAT CTC GTG ATGACC CAG TC Para a criação de 
sítio da enzima Bglll, 
na VL 2C7. 

VL2-Xho 1/ Nco I 5' GCT GGG ACC AAG CTC GAG ATT AAC CAT GGC AA Para a criação de ~ 
sítio da enzima Ncol , 

- -- --
na VL 2C7. . 

Tabela 4: Oligonucleotídeos sintéticos utilizados nas reações de sequenciamento 

Nome Seqüência Utilização 

T7 5' TMTACGACTCATATAGGG 3' Para seqüenciamento da 
extremidade 5' dos vetores 
pGEM-T Easy e plq 16. 

SP6 5' GATTTAGGTGACACTATAG 3' Para seqüenciamento da 
extremidade 3' dos vetores 
pGEM-T Easy e plq 16. 

pPlg FWD 5' GGG ATI TCG ATG TIG CTG TI 3' Para seqüenciamenlo da 
extremidade 3' do vetor pPlg 
LE. 

pPlg REV 5' CCT GCA TCT CTC AGG CM AT 3' Para seqüenciamento da 
extremidade 5' do velor pPlg 
LE. 

13- Purificação de LDL do plasma humano 

O sangue obtido de voluntários normocolesterolêmicos foi coletado em tubos 

contendo EDTA e imediatamente centrifugados a 1500 rpm por 10 minutos e a 4°C. 

Ao plasma obtido foi adicionado uma solução coquetel contendo benzamidina 

400mM, PMSF 200mM e BHT 4mM. Em seguida, o plasma foi submetido à 

ultracentrifugação sequencial para obtenção da LDL utilizando-se uma 

ultracentrifuga Sorvall, modelo Ultra Pro 80, com um rotor T-1270. A LDL isolada foi 

dializada contra tampão Tris-HCI pH 7,4 contendo EDTA, a 4°C e durante 4 horas 

com trocas sucessivas do tampão a cada hora (Redgrave et aI., 1975). 
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o isolamento da LDL( -) foi realizada por FPLC (Fast Protein Liquid 

Chromatography) utilizando coluna UNO Q-12 (Bio Rad). O procedimento foi iniciado 

com a lavagem da coluna com 300mL do tampão B e depois equilibrada com 300mL 

de tampão A. A LDL foi dializada contra o tampão A, sendo então injetada na coluna. 

O procedimento cromatográfico estabeleceu-se num fluxo de 4mUmin em diferentes 

gradientes: a)O a 100 mL: 0% tampão B; b) 100 a 200 mL gradiente contínuo: O a 

10% tampão B; c) 200 a 400 mL: 22% tampão B; d) 400 a 600mL: 50% tampão B; e) 

600 a 800 mL: 100% tampão B (De Castellarnau et aI., 2000). 

A confirmação do isolamento da LDL(-) foi obtida pela migração eletroforética 

em gel de agarose utilizando-se kit comercial (CELMGEL ®) onde foram aplicados 

O,5f.1L de cada fração de LDL separada por FPLC utilizando como tampão de corrida 

Tris pH 9,5. O gel foi corado em Amido Black (Sigma), seco com auxílio de um 

secador de cabelo e descorado em ácido acético 5%. 

14-0btenção dos anticorpos monoclonais anti-LDL(-) 

14.1-lmunização de camundongos BALBlc 

Três camundongos BALB/c foram imunizados com 50l-lg de LDL(-) 

emulsificada em adjuvante completo de Freund's (Sigma®) na proporção de 1: 1 (v/v) 

na primeira imunização, e adjuvante incompleto de Freund's nas imunizações 

subseqüentes. As imunizações foram subcutâneas em quatro sítios (axilares e 

inguinais) a cada duas semanas. O soro dos animais, retirado pelo plexo ocular, foi 

constantemente monitorado pelo método de ELISA para detecção da presença de 

anticorpos anti-LDL(-) conforme protocolo apresentado no item 111.14.5. A última 

imunização foi feita por via intravenosa dois dias antes da fusão celular. 

14.2- Preparo do feeder layer 

Um dia antes da imunização duas placas de cultura de 96 poços foram 

preparadas com feeder layer de macrófagos, onde as células fundidas foram 

mantidas. Para tanto, um camundongo BALB/c foi sacrificado por deslocamento 

cervical e, sob ambiente estéril, sua cavidade peritoneal foi lavada com 5,OmL de 

meio de cultura RPMI. Todo o líquido peritoneal removido foi transferido a um frasco 

estéril. Ao pool de macrófagos obtidos, adicionou-se meio de cultura RPMI 
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suplementado com soro fetal bovino a 10% e distribuiu-se 100l-lLlpoço em placas de 

cultura. As placas foram mantidas em estufa a 37°C e 5% de C02 até o momento do 

plaqueamento das células híbridas. 

14.3- Descongelamento e expansão de células de mieloma da linhagem 

SP2-0 

As ampolas contendo células de mieloma SP2-0, mantidas em freezer a -

BOoC, foram descongeladas em banho-maria a 37°C e transferidas para um tubo 

cônico contendo 20m L de meio de cultura RPMI suplementado com 10% de soro 

fetal bovino. Estas foram lavadas duas vezes por centrifugação à 1500rpm por 5 

minutos e, em seguida, transferidas para frascos de cultura de células de 75 cm2 e 

mantidas em estufa a 37°C com 5% de CO2. 

14.4 - Fusão celular para obtenção dos hibridomas 

O camundongo que obteve maior capacidade de produzir anticorpos anti

LDL(-), foi sacrificado por deslocamento cervical e seus linfonodos inguinais 

retirados sob condições estéreis. Os linfócitos foram retirados cuidadosamente por 

maceração da membrana que envolve este órgão e lavados com meio RPMI por 5 

minutos a 1500rpm. A viabilidade dos linfócitos e das células de mieloma SP2-0 

previamente cultivadas foi determinada por coloração com azul de Trypan e 

contagem em câmara de Neubauer. O dois grupos de células apresentaram 

viabilidade superior a 90%. A densidade das células foi ajustada com meio de 

cultura para a proporção 1:2 ( mielomas SP2-0 e linfócitos, respectivamente). Após 

este ajuste, todas as células (mieloma + linfócitos) foram homogeneizadas 

gentilmente e centrifugadas por 5 minutos a 1500rpm. O sobrenadante foi 

descartado, sendo o precipitado ressuspenso lentamente com 1,OmL de 

polietilenoglicol 50% (PEG) por 60 segundos. Em seguida, as células foram 

incubadas por 90 segundos em banho-maria a 37°C. Após esta etapa, adicionou-se 

1,OmL de meio de cultura RPMI em 60 segundos. Posteriormente, adicionou-se 

20,OmL de meio de cultura RPMI em 4 minutos e as células foram incubadas por 

igual período em estufa a 37°C. Em seguida, as células foram centrifugadas por 5 

minutos a 1500rpm, sendo o sobrenadante descartado. Ao sedimento de células 

adicionou-se RPMI-HAT (histidina, aminopterina e timidina) suplementado com 10% 

de soro fetal bovino, até a concentração final de 1 ,Ox1 0-6 células/mL. As células 
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híbridas foram mantidas em repouso por três horas a 3rC. Após este período, as 

células foram distribuídas em placas previamente preparadas com feeder layer 

(100jJLlpoço), onde permaneceram em repouso por três dias em estufa a 37°C e 5% 

de CO2 . Após este período, o sobrenadante das células híbridas passou a ser 

renovado em intervalos de dois dias. Durante uma semana, utilizou-se o meio RPMI 

HAT suplementado com 10% de soro fetal bovino e nas três semanas seguintes 

utilizou-se RPMI HT suplementado com 10% de soro fetal bovino. Após este 

período, as células foram mantidas exclusivamente com RPMI suplementado com 

soro fetal. 

14.5- Monitoramento do soro dos camundongos imunizados com LDL(-) 

e triagem dos clones obtidos da fusão celular ( Método de ELISA) 

Duas semanas após a fusão celular, o soro do camundongo imunizado com 

LDL(-) e todos os clones obtidos da fusão celular foram testados quanto a 

reatividade contra LDL(-) e não com a LDL nativa, por meio do método de ELISA. 

Placas de cultura de 96 poços foram sensibilizadas com 1 Ilg/mL de LDL(-) e/ou 

1 Ilg/mL de LDL nativa diluída em tampão carbonato/bicarbonato 0,25M pH 9,6 

overnight a 4°C (50IlLlpoço). Depois do bloqueio com PBS contendo 5% de leite 

desnatado por 1 hora a 37°C (200IlLlpoço), as placas foram incubadas com soro dos 

camundongos diluído 50 vezes ou sobrenadante de cultura (50 , OIlLlpoço) dos 

híbridos por 2 horas a 3rC. Após 3 ciclos de lavagem com PBS-tween 0,01 % 

acrescentou-se 50llLlpoço de anti-lgG-HRP de camundongo (BioRad®) por 1 hora a 

37°C. As placas foram novamente lavadas conforme descrito acima e a revelação foi 

feita com 50llLlpoço de fenilenodiamina (OPD, 1 mg/mL, Sigma®), dissolvido em 

tampão citrato-fosfato 100mM pH 5,3 e contendo 0,05%(v/v) de H20 2. A reação foi 

interrompida após aparecimento de cor com 50llLlpoço de H2S04 4N. Os resultados 

foram avaliados por leitura espectrofotométrica em comprimento de onda de 4921lm. 

Em intervalos de três dias, a reatividade dos clones contra LDL(-) e não com a 

LDL nativa, continuou sendo monitorada. Os clones que apresentaram resposta 

positiva e estável foram expandidos para garrafas (75cm\ sendo parte congelada. 

A parte não congelada foi utilizada para diluição limitante (clonagem). 
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14.6- Congelamento de células 

Visando preservar os clones obtidos em todas as fases de produção dos 

hibridomas, foram realizadas etapas de congelamento de células (2x106 célulasl 

ampola). Durante a etapa de congelamento, as células foram transferidas para tubos 

estéreis, retirava-se uma alíquota e, em seguida, foram centrifugadas por 5 minutos 

a 1.500rpm. A alíquota foi submetida a contagem em câmara de Neubauer para 

verificar se havia pelo menos 2x106 células. O sobrenadante foi descartado, sendo o 

pellef ressuspenso em meio RPMI suplementado com 10% de soro bovino fetal e 

10% de dimetilsulfóxido (DMSO). As ampolas foram imediatamente armazenadas a -

80°C. 

14.7- Clonagem e sub-clonagem dos clones obtidos da fusão celular 

Dos clones responsivos, aqueles que apresentaram um perfil mais estável e 

uma melhor e mais específica reatividade para LDL(-) e não para a LDL nativa, 

foram selecionados para serem clonados. Neste sentido, uma alíquota de células 

híbridas foi diluída de modo que em cada poço fosse adicionada um clone (diluição 

limitante). Após este processo, todos os poços foram monitorados diariamente 

quanto ao crescimento celular, sendo que aqueles que continham dois ou mais 

clones eram excluídos. Quando o crescimento dos clones atingia aproximadamente 

40% do poço, estes eram novamente testados quanto a sua reatividade contra LDL(

). Aqueles cuja resposta positiva se mantinha específica e estável foram expandidos 

e congelados. 

15- Obtenção das seqüências codificantes para as cadeias variáveis leve e 

pesada do anti-LDL(-) 

15.1 - Extração de RNA por meio do Trizol® (Invitrogen®) 

A extração do RNA total foi obtido pelo tratamento do pellef de células dos 

dois hibridomas obtidos produtores de anticorpos monoclonais anti-LDL(-) (1A3H2 e 

2C7D5F10), após crescimento de 5-10x106 células, com 1mL de Trizol® 

(Invitrogen®). Após homogeneização, foi incubada a temperatura ambiente por 5 

minutos para permitir a completa dissociação dos complexos nucleoproteícos. A 

seguir, foi adicionado 0,2mL de clorofórmio e agitou-se o tubo vigorosamente por 15 
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segundos. Incubou-se por 3 minutos em temperatura ambiente e centrifugou-se a 

12000g por 15 minutos a 4°C. Transferiu-se a fase aquosa (sobrenadante) para tubo 

RNase free e adicionou-se 0,5mL de álcool isopropílico deixando em temperatura 

ambiente por 1 hora a fim de precipitar o RNA. Em seguida, centrifugou-se a 

12.000g por 10 minutos a 4°C. Descartou-se o sobrenadante e, em seguida, o 

sedimento foi lavado com 1 mL de etanol 75%. O RNA em solução de etanol foi 

centrifugado a 7500g por 5 minutos a 4°C, o sobrenadante descartado com auxílio 

de pipeta e esperou-se o pellef secar em temperatura ambiente. Ressuspendeu-se o 

RNA em 30~L de água RNAse free, aqueceu-se a 55°C por 10 minutos, sendo 

finalmente armazenado em freezer a -80°C. Sua quantificação foi obtida através de 

leitura espectrofotométrica nos comprimentos de onda 260 e 280rtm. 

15.2- Gel de agarose para análise do RNA 

A eletroforese em gel de agarose foi realizada para avaliar a integridade do 

RNA extraído pela observação de duas bandas nítidas que correspondem às 

subunidades do RNAr. A amostra de RNA (1IJg) foi previamente misturada com 5IJL 

de tampão de amostra e 1IJL de brometo de etídio (0,5mg/mL), sendo incubada a 

65°C por 10 minutos e aplicada no gel. O tempo de corrida foi de aproximadamente 

45 minutos a 80V. 

15.3 - Reação de Transcriptase Reversa seguida de Amplificação por 

PCR (RT -PCR) 

O RNA total e oligonucleotídeos específicos (Tabela 2) para porção constante 

da cadeia variável leve (VL-K18) e porção constante da cadeia variável pesada (VH -

y1) foram utilizados na síntese do cDNA para identificar a seqüência gênica 

responsável pela produção do anticorpo. 

Para a reação de síntese do cDNA, 1IJL de RNA extraído de cada hibridoma 

(1A3H2 e 2C7F5D10) foram incubados com 1IJL de cada oligonucleotídeo sintético 

e 1IJL de dNTPs 10mM (Invitrogen®) a 65°C por 5 minutos. Nesta reação foram 

adicionados 4IJL de tampão de enzima, 1IJL de DTT 0,1 M (Invitrogen®), 1IJL de 

RNAse OUT, 1IJL de enzima transcriptase reversa Superscript 111 (Invitrogen®). A 

mistura foi incubada a 50°C por 1 hora, e para finalizar, a reação foi incubada a 70°C 

por 15 minutos. O cDNA obtido foi armazenado a -20°C. 
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Para a amplificação do cDNA por PCR a partir da extremidade 5', uma 

biblioteca de 11 oligonucleotídeos (307,308,309,310, 311,312,319,320,321,322 

e 324) foi utilizada para a cadeia pesada (VH) e uma biblioteca constituída de 9 

oligonucleotídeos (353, 362, 364, 390, 392, 393 e 394) para a cadeia leve (VL). Para 

a amplificação a partir da extremidade 3' foram novamente utilizados os 

oligonucleotídeos y1 e K18. Nesta reação foram utilizados 2~L do cDNA, 0,2~M de 

cada oligonucleotídeo (Tabela 1), 1~L de dNTPs 10mM, 2~L de MgCb 50mM, 5~L 

de tampão de reação da enzima 10x e 0,5~L da enzima Taq polimerase Platinum 

(5U/~L) para um volume final de 50~L. 

As reações de PCR foram realizadas empregando-se um ciclo de 

desnaturação a 94°C por 2 minutos, de anelamento dos oligonucleotídeo a 50°C por 

1 min, de extensão a 72°C por 1 minutos, seguido por 34 ciclos de desnaturação a 

94°C por 1 minuto, anelamento dos oligonucleotídeos a 50°C, extensão a 72°C por 1 

min, finalizando com 50°C por 1 minuto e 72°C por 5 minutos. A amplificação do 

fragmento foi verificada por eletroforese do produto da PCR em gel de agarose 

conforme descrito no item 111.15.4. 

15.4 - Análise de DNA em gel de agarose 

A agarose era preparada na concentração de 0,8 a 1 % em tampão TAE 1 x, 

contendo 0,5~g/mL de brometo de etídio. As amostras de DNA, adicionadas de 

tampão de amostra adequado, eram aplicadas no gel e submetidas à eletroforese. O 

DNA era analisado por exposição do gel à luz UV por meio de um transluminador e 

documentado por sistema de fotodocumentação . 

15.5 - Eluição de Fragmentos de DNA ou Produtos de peR 

Os produtos de peR ou fragmentos de DNA obtidos por meio de digestão 

com enzimas de restrição, eram separados por eletroforese em gel de agarose e a 

fração correspondente ao fragmento desejado era cortada do gel por mei0 de um 

estilete e transferida a microtubos. Os fragmentos de DNA eram purificadoa 

utilizando-se o kit QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN®) conforme instruções do 

fabricante e quantificados em gel de agarose 1 % por meio de marcador de massa 

molecular apropriado. 
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15.6- Preparo e transformação de células de Escherichia coli 

competentes pelo método do cloreto de cálcio 

15.6.1- Preparo de células competentes 

Inoculavam-se 35mL de meio LB com 1mL de pré-inóculo de Escherichía calí 

crescido durante a noite. A seguir, incubava-se a cultura a 37°C sob agitação até 

esta atingir densidade óptica a 600flm entre 0,35 a 0,6. A cultura era incubada no 

gelo por 10 a 60 minutos, as células eram centrifugadas a 2.000 rpm a 4°C por 15 

minutos e o sedimento era ressuspendido em 10mL de meio FB gelado com suave 

agitação. As células eram novamente incubadas no gelo de 30 a 60 minutos e 

submetidas a centrifugação a 2.000rpm a 4°C por 15 minutos. O sobrenadante era 

descartado e o sedimento era ressuspendido em 2,5mL de meio FB gelado. Em 

seguida 100,.....L de células eram aliquotadas em microtubo de 1 ,5mL estéril e gelado. 

A partir daí as células eram consideradas competentes e eram armazenadas no 

freezer -80°C. 

15.6.2 - Transformação por choque térmico 

As células competentes eram descongeladas em gelo por pelo menos 30 

minutos antes de serem utilizadas. Incubavam-se de 100 a 200jJL de células 

competentes com 100 a 500119 do DNA plasmidial em banho de gelo por 30 minutos. 

Em seguida, os sistemas de transformação eram incubados a 42°C por 3 minutos e 

os tubos eram recolocados no gelo imediatamente e incubados por pelo menos 2 

minutos. Adicionava-se 1 mL de meio LB aos tubos submetidos ao choque térmico e 

incubava-se por uma hora em banho-maria a 37°C. Em seguida, 50 a 100jJL de 

células transformadas eram semeadas em placas LB ágar com ampicilina a 

100jJg/mL. Quando o vetor pGEM-T Easy (promega®) era utilizado, além da 

ampicilina, o X-gal (80,.....g/mL) e o IPTG (O,5mM) eram também adicionados às 

placas. Estas eram mantidas a 37°C por aproximadamente16 horas. 
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15.7- Preparação de DNA plasmidial 

15.7.1- Em pequena escala por Lise Alcalina 

Inoculou-se uma colônia de bactéria contendo o plasmídio de interesse em 

5,OmL de meio LB liquído contendo o antibiótico específico para a seleção dos 

clones que contém o plasmídio. Deixou-se crescer durante a noite a 37°C sob 

agitação constante (200-250rpm). As células foram centrifugadas a 10.000rpm por 2 

minutos e o sobrenadante era descatado. O sedimento era ressuspendido em 100JlL 

da Solução A, que atuava como um tampão de lise, e agitava-se no vortex até 

homogeneização da mistura. A seguir, adicionava-se 200JlL da solução B e 

misturava-se por inversão 2 vezes. Esta solução atuava desnaturando as proteínas 

e o DNA, e iniciava a hidrólise do RNA. O sistema era incubado de 3 a 5 minutos a 

temperatura ambiente. Em seguida, adicionava-se 200JlL da solução C (solução de 

neutralização) e misturavam-se os sistemas por inversão 8 vezes. Os tubos eram 

então incubados no gelo por 20 a 30 minutos e, em seguida, centrifugados por 

13.000rpm por 15 minutos a temperatura ambiente. 

Enquanto os tubos estavam na centrífuga, 300JlL de isopropanol era colocado 

em microtubos de 1,5mL a fim de precipitar o DNA plasmidial. Após centrifugação, 

400JlL dos sobrenadantes eram transferidos aos tubos contendo o isopropanol. 

Estes eram misturados por inversão 10 vezes e incubados a -20°C por 2 a 3 horas. 

A seguir os tubos eram centrifugados a 13.000rpm por 15 minutos a 4°C, o 

sobrenadante era descartado e ao sedimento era acrescentado 500JlL de etanol 

70% gelado. O tubos eram submetidos a agitação por vortex até que os sedimentos 

desgrudassem dos microtubo e centrifugados novamente nas mesmas condições 

por 5 minutos. Descartou-se os sobrenadantes e deixou-se os sedimentos secarem . 

a temperatura ambiente ou em estufa a 37°C. Ressupenderam-se os sedimentos em 

um volume de 10 a 50JlL de água bidestilada contendo RNAse (200Jlg/mL). Para 

finalizar, os tubos eram incubados a 37°C por 30 minutos para que a RNAse 

pudesse agir. 
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15.7.2- Pelo método de purificação de plasmídios QIAGEN® (QIAprep 

Spin Miniprep kit ou QIAfílter Midi Plasmid Cartridges Purification kit) 

A purificação do DNA plasmidial era realizada conforme instruções do 

fabricante. 

15.8 - Digestão do DNA com enzimas de restrição 

As digestões dos DNAs com enzimas de restrição eram realizadas conforme 

instruções do fabricante e analisadas por eletroforese em gel de agarose conforme 

item 111.15.4. 

15.9 - Seqüenciamento do DNA 

O seqüenciamento do DNA, a partir do plasmídio, foi realizado pelo Serviço 

de Seqüenciamento do Centro de Estudos do Genoma Humano, do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo. O equipamento MegaBACE 1000 (GE 

Healthcare®) foi utilizado conforme instruções do fabricante, utilizando o DYEnamic 

ET Dye Terminator Kit (com Thermo Sequenase™ 11 DNA Polimerase) código 

US81090 e as seqüências foram analisadas pelo software Sequence Analyser 

utilizando o Base Caller Cimarron 3.12. 

15.10- Análise em Banco de Dados 

As análises das seqüências nucleotídicas foram realizadas pelo programa 

"Electropherogram quality analysis", disponível no site do laboratório de Biologia 

Molecular da Universidade de Brasília (www.biomol.unb.br/phph/). utilizando os 

bancos de dados Genbank e do banco de Kabat (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

Análises adicionais foram realizadas utlizando o software Bioedit. 
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16-Clonagem gênica dos vetores de expressão 

16.1-Criação de sítios de restrição para clonagem no vetor de expressão 

Os clones selecionados pela análise das seqüências foram amplificados por 

PCR a fim de adicionar os sítios de restrição necessários para a ligação dos 

fragmentos VHS e VLs anti-LDL(-), de ambos anticorpos (1A3 e 2C7), no vetor plg16 

Z22: Xma I e Xba I para as VHs, e BgllI e Nco I para as VLs. 

Os sistemas de amplificação de DNA foram montados em um volume final de 

50/!L. A quantidade de DNA "molde" inicial era de 10 a 20Tlg e os oligonucleotídeos 

específicos (Tabela 3) para a reação foram utilizados na quantidade de 30 a 

50pmollreação. Além disso, o sistema era composto de 50/!M de dNTPs, 1,5mM a 

2,5mM de cloreto de magnésio e 1 a 2U da enzima Taq DNA polimerase. O tampão 

desta enzima era adicionado para uma concentração final de 1 x. As reações de PCR 

foram realizadas empregando-se 5 ciclos de desnaturação a 94°C por 2 minutos, de 

anelamento dos oligonucleotídeos a 48°C por 1 minuto, de extensão a 72° por 1 

minuto; seguido por 29 ciclos de desnaturação a 94°C por 2 minutos, anelamento 

dos oligonucleotídeos a 52°C por 1 minuto, extensão a 72°C por 1 minuto; 

finalizando com 72°C por 5 minutos. A amplificação do fragmento foi verificada por 

eletroforese do produto da PCR em gel de agarose conforme item 111.15.4. Os DNAs 

amplificados por PCR foram purificados utilizando-se o kit QIAquick Gel Extraction 

Kit e ligados nos vetor pGEM-T Esasy, conforme instruções do fabricante. Os 

sistemas de ligação foram utilizados para transformar por choque térmico células de 

E. coli DH5a conforme item 111.15.6, sendo que cinco clones transformantes foram 

escolhidos para uma preparação plasmidial em pequena escala e digeridos com a 

enzima de restrição Pvu 11 para análise quanto ao perfil de restrição, conforme itens 

111.15.7.2 e 111.15.8 respectivamente. Os clones escolhidos de acordo com seu perfil 

de restrição foram submetidos ao seqüenciamento automático utilizando os 

oligonucleotídeos sintéticos SP6 e T7 (Tabela 3) a fim de confirmar a ligação dos 

DNAs no vetor pGEM-T Easy e avaliar se as seqüências estavam corretas. 
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16.2 - Ligação de Fragmentos de DNA 

As concentrações de DNA (vetor:inserto) utilizadas nos sistemas de ligação, 

após os fragmentos de DNA serem digeridos e purificados conforme tópicos 111.15.8 

e 111.15.7 respectivamente, variavam de acordo com o experimento a ser realizado, 

sendo normalmente a uma razão molar de 1:3 elou 1 :5. A reação de ligação era 

efetuada utilizando a enzima T4 DNA ligase (Invitrogen®) juntamente com o seu 

tampão 5x, geralmente com volume final de 10)lL. Após incubação entre 2 a 8°C por 

16 a 20 horas, estes eram transformados em células de Escherichia co/i conforme 

descrito na seção 111.15.6, e seus plasmídios purificados conforme item 111.15.7. 

16.3 - Precipitação do DNA 

Ao sistema que se desejava precipitar, DNA elou seus fragmentos, eram 

adicionados 10 volumes de acetato de sódio 3M pH 5,2, 2,5 volumes de etanol 

100% e glicogênio (Invitrogen®) na concentração entre 0,2 a O,4)lg/)lL. O sistema 

era incubado no freezer -20°C ovemighf. Após o término da incubação, o sistema foi 

centrifugado a 12.000rpm a 4°C por 45 minutos, o sedimento lavado com 500)lL de 

etanol 70% gelado e novamente centrifugado nas mesmas condições por 15 

minutos. Após a secagem do sedimento a temperatura ambiente, este foi 

ressuspendido em volume adequado de tampão Tris-HCI 10mM pH 7,4 ou água 

MilliQ autoclavada. 

17 - Expressão da proteína recombinante em levedura Pichia pastoris 

No presente trabalho, os scFvs recombinantes foram expressos em células de 

Pichia pastoris linhagem SMD 1168. O esquema geral do vetor utilizado está 

mostrado na figura 4. Dentre os elementos constituintes mais importantes deste 

plasmídio, destacam-se: origem de replicação (on) de E. co/i, o gene que confere 

resistência à ampicilina (p-Iactamase), promotor 5' AOX1 que dirige a transcrição do 

gene de interesse, sinal de secreção fator a que dirige a secreção da proteína 

expressa para o meio extracelular, fragmento 3'AOX 1 de terminação da transcrição, 

fragmento 3'AOX1 e a fase aberta de leitura do gene H/S4. 
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Figura 4- Representação esquemática do vetor utilizado para a expressão dos scFvs em Pichia 

pastoris (www.unb.br/ib/cel/imol; Andrade et ai., 2000). 

17.1 - Transformação da levedura Pichia pastoris por Eletroporação 

17.1.1 - Preparação das células competentes 

Inoculava-se uma colônia de Pichia pastoris linhagem SMD 1168 em 5mL de 

meio YPD em um erlenmeyer de 125mL e incubava-se a 30°C durante a noite sob 

agitação (200rpm). A seguir inoculavam-se 0,1 a 0,5mL do pré-inóculo em 500mL 

de meio YPD em um frasco de 2 litros. A cultura era incubada nas mesmas 

condições acima durante a noite ou até a atingir uma densidade óptica a 600nm de 

1,3 a 1,5. As células eram então centrifugadas a 1.500rpm por 10 minutos a 4°C, 

sendo o sobrenadante descartado e o sedimento ressuspendido em 250mL de água 

gelada estéril. Repetiu-se a centrifugação duas vezes, sendo que na primeira o 

sedimento era ressuspendido em 125mL de água gelada estéril e na segunda em 

20mL de sorbitol 1 M estéril e gelado. Centrifugaram-se as células novamente e 

ressuspendeu-se o sedimento em 200 a 400~L de sorbitol 1 M estéril e gelado. 

17.1.2 - Transformação 

Misturavam-se 80~L de células com 5 a 1 O~g de DNA (em 5 a 1 O~L de água), 

linearizado com a enzima de restrição Sal I e precipitados conforme item 111.18.2. 

Transferiram-se as células para uma cubeta de 0,1cm gelada e incubou-se no gelo 

por 5 minutos. As mesmas foram eletroporadas no eletroporador BTX® modelo ECM 

830 nas seguintes condições: Modo LV a 270V e comprimento do pulso de 
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11 milisegundos. Após o choque, adicionava-se imediatamente 1 mL de sorbitol 1 M 

gelado e transferiam-se as células transformadas para microtubos estéril. 

Semeavam-se 200 a 600l-lL de células em placas MO ágar. Estas eram mantidas a 

30DC até o aparecimento de colônias. 

17.2- Análise dos transformantes de Pichia pastoris por Colony blotting 

ou Western de colônia 

Após a transformação das células de P. pastoris, repicou-se serialmente, por 

meio de palitos estéreis, os clones crescidos em placa MO para duas novas placas, 

um contendo meio MM agar (para indução da expressão) e outra contendo meio MO 

(estoque). As placas foram incubadas a 30DC por 48 horas, e a cada 24 horas, eram 

adicionados 500l-lL de metanol 100% na tampa da placa MM. 

Transcorrido o tempo de indução, montava-se um sanduíche sobre as placas 

MM constituído da membrana de nitrocelulose, 3 folhas de papel filtro (Whatman 

Chromatography Paper catálogo número 3001917) e várias folhas de papel até que 

não se conseguisse fechar a placa. Colocou-se um peso sobre a mesma deixando-a 

de 3 a 4 horas na estufa a 30DC. Passado o tempo de transferência, o sanduíche era 

desfeito, retirava-se a membrana cuidadosamente e esta era lavada com PBST 1x a 

fim de retirar o excesso de células. 

Em seguida, a membrana era incubada com solução de bloqueio (PBST 1x

leite molico 5%) por 2 horas sob agitação e a temperatura ambiente. A solução de 

bloqueio era removida e a membrana lavada 5 vezes com PBST 1x, sendo a 

primeira rápida e as demais por 5 minutos sob agitação. A seguir a membrana foi 

incubada com o anticorpo anti-lgG de rato produzido em coelho (Sigma®), na 

diluição de 1 :2000 . O anticorpo era removido e a membrana era submetida a novo 

ciclo de lavagem, como descrito anteriormente. 

Para sua revelação, a membrana foi incubada com solução reveladora (ECL, 

Amersham®), conforme instruções do fabricante. Esta era exposta à película auto

radiográfica (Amersham® Hyperfilm ™ ECL) aproximadamente 2 minutos. A película 

era incubada em solução reveladora (Kodak® GBX) até sua revelação, lavada em 

água destilada e incubada em solução fixadora (Kodak® GBX) por alguns minutos. 
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Alternativamente, a membrana foi revelada por meio de uma solução 

composta de 17,5mL de PBS, 2,5 mg de OAB e 10flL de peróxido de hidrogênio, a 

temperatura ambiente e sob agitação até o aparecimento da coloração. A reação era 

bloqueada com água destilada. 

17.3 - Fermentação da Proteína Recombinante em Pichia pastoris 

As colônias que se mostraram positivas no colony blotting foram 

inoculadas em 25mL de meio BMGY em um frasco de 250mL. Incubou-se o inóculo 

a 300 e sob agitação (200rpm) até que a cultura atingisse uma densidade óptica à 

600'lm entre 2,0 a 6,0. As células foram coletadas em tubos cônicos de 50mL, 

centrifugadas a 3.000g por 5 minutos à temperatura ambiente e lavadas com água 

destilada estéril para eliminação de qualquer resíduo de glicerol. A seguir, as células 

foram ressuspendidas para uma densidade óptica a 600'lm de 1,0 em 100mL de 

BMMY para indução da expressão, transferidas para um frasco de 1 L e mantidas à 

300 e sob agitação intensa (200-300rpm). O metanol era adicionado a cada 24h para 

uma concentração final de 1 %(v/v) e alíquotas de 1,5mL foram coletadas nos 

tempos O, 24h, 48h, 72h e 96h, para o experimento de cinética de indução. Após sua 

coleta, as alíquotas eram centrifugadas a 15.000rpm por 5 minutos à temperatura 

ambiente e aos sobrenadantes eram adicionados EDTA e PMSF para as 

concentrações de 5mM e 100flg/mL, respectivamente, e estocados a -80oe até o 

momento do uso. 

17.4- Análise de Proteínas em Gel de SDS-PAGE 

As proteínas obtidas do sobrenadante dos meios de cultura eram analisadas 

por eletroforese em gel desnaturante de poliacrilamida. Inicialmente preparava-se o 

gel separador a 12% (p/v), sendo a polimerização catalizada pela adição de 0,01 % 

(p/v) de persulfato de amônio e de 0,003% (v/v) de Temed. A seguir, vertia-se o gel 

concentrador a 5% (p/v), tendo a sua polimerização catalisada por 0,01 % (p/v) de 

persulfato de amônia e 0,001 % (v/v) de Temed . Uma vez vertido o gel concentrador, 

introduzia-se um pente para permitir a formação dos poços e após sua 

polimerização, este era acoplado no aparato de eletroforese. As amostras 

ressuspendidas em tampão de amostra para SDS-PAGE, antes de serem aplicadas 

no gel, eram aquecidas em banho-maria a 95°e por 5 minutos. Após a corrida do gel 
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a 100V por aproximadamente 2 horas, este era submetido a procedimentos de 

coloração com Comassie Briliant Blue ou prata conforme seções 111.17.5 e 111.17.6. 

17.5 - Coloração de Géis de SDS-PAGE com Comassie Briliant Blue 

Após a eletroforese, o gel era transferido para um recipiente limpo de vidro ou 

de plástico. Este era incubado com 10 volumes de solução corante de Comassie 

Brilíant Blue por aproximadamente 30 minutos sob agitação. Após este período, o 

gel era descorado com solução descorante de Comassie Briliant Blue para 

visualização das bandas. 

17.6 - Coloração de Géis de SDS-PAGE com Prata 

Após a eletroforese, o gel foi transferido para um recipiente de vidro ou 

plástico limpo e incubado com solução fixadora por 10 minutos ou ovemight sob 

agitação. O gel foi lavado 3 vezes com água destilada e incubado com solução de 

lavagem por 10 minutos sob agitação e por 3 vezes. Após sua lavagem, o gel era 

incubado com solução de sensibilização por 10 minutos sob agitação e novamente 

lavado 3 vezes com água destilada. A partir daí, o gel foi incubado com solução de 

coloração por 10 minutos sob agitação, lavado 3 vezes com água destilada, 

incubado com a solução de revelação até o aparecimento das bandas e o bloqueio 

da reação foi feito utilizando-se a solução de bloqueio. Finalmente, o gel foi incubado 

com solução de fixação por 5 minutos sob agitação e reidratado com água destilada 

por 5 a 10 minutos sob agitação. 

17.7 -Análise de Proteínas por Western blot 

Após a eletroforese do gel SDS-PAGE, as proteínas do gel de poliacrilamida 

eram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Hybond-ECL catalogo nO 

RP N303D, Amersham®) utilizando-se o sistema de transferência BioRad®. Montava

se o suporte do sistema em tampão de transferência gelado conforme instruções do 

fabricante: placa branca, esponja embebida em tampão, 1 papel de filtro (Whatman 

Chromatography Paper®), membrana de nitrocelulose, gel, mais um papel de filtro, 

outra esponja e fechava-se o sistema. A cuba era envolta em gelo e submetida à 

corrente de 100V por 1 hora. 

Após a transferência, a membrana foi corada com solução corante Ponceau S 

durante 30 minutos ou até aparecimento de bandas vermelhas, para confirmar a 
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transferência das proteínas. A membrana era lavada rapidamente com água 

destilada, seguida de lavagem com PBST 1x por aproximadamente 10 minutos ou 

até desaparecer a coloração, sob agitação. Em seguida, a membrana era incubada 

com solução de bloqueio (PBST 1x- leite desnatado 5%) por 2 horas sob agitação e 

a temperatura ambiente ou overnight. A solução de bloqueio era removida e a 

membrana lavada 5 vezes com PBST 1 x, sendo a primeira rápida e as demais por 5 

minutos sob agitação. A seguir a membrana foi incubada com o anticorpo anti-lgG 

humano-HRP produzido em coelho (Sigma®), na diluição de 1 :2.000. O anticorpo 

era removido e a membrana era submetida a novo ciclo de lavagem, como descrito 

anteriormente. 

Para sua revelação, a membrana foi incubada com solução reveladora (ECL, 

Amersham®), conforme instruções do fabricante. Esta era exposta à película auto

radiográfica (Amersham® Hyperfilm ™ ECL) por aproximadamente 2 minutos. A 

película era incubada em solução reveladora (Kodak® GBX) até sua revelação, 

lavada em água destilada e incubada em solução fixadora (Kodak® GBX) por alguns 

minutos. 

17.8- Teste de atividade das proteínas recombinantes por ELISA 

Placas de cultura de 96 poços foram sensibilizadas com 1 llg/mL de LDL(-) e 

LDL nativa (50 llLlpoço), ambas diluídas em tampão carbonato/bicarbonato 0,25M 

pH 9,6, overnight a 4°C. Após 3 ciclos de lavagem com PBS-T 0,01%, a placa foi 

bloqueada com PBST 0,01 % contendo 2% de leite desnatado por 1 hora e meia a 

37°C (15011Llpoço). Após novo ciclo de lavagem, a placa foi incubada com 

50,01lLlpoço de sobrenadante de cultura (obtido da fermentação) por 1 hora e meia 

a 3rC. Repetiu-se o ciclo de lavagem e acrescentou-se 5011Llpoço de anti-lgG 

humano-HRP produzido em coelho (Sigma®) na diluição de 1 :2.500 por 1 hora a 

37°C. As placas foram novamente lavadas conforme descrito acima e a revelação foi 

feita com 5011Llpoço de TMB®. A reação foi interrompida após aparecimento de cor 

com 5011Llpoço de H2S04 0,5M. Os resultados foram avaliados por leitura 

espectrofotométrica em comprimento de onda de 450'lm. 
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oligonucleotídeos referente a amostras 1 e 11 não houve amplificação; para as 

amostras 3, 6, 9 e 10, houve, além de um fragmento de tamanho compatível, o 

surgimento de outros fragmentos; dentre as amostras com grande possibilidade de 

serem positivas (2, 4, 5, 7 e 8), escolhemos as amostras 2 e 8, referente aos 

oligonucleotídeos 308 e 311 respectivamente. 

Em relação à amplificação dos cONAs que codificam para a VL de ambos anti

LDL(-) (1A3 e 2C7), pode-se observar na figura 9 que as amostras 1, 4, 5 e 7 

amplificaram um fragmento do tamanho esperado (aproximadamente 400pb). Foram 

escolhidas as amostras 1 e 5, referente aos oligonucleotídeos 353 e 390, para o 

hibridoma 2C7 e as amostras 4 e 7, referente aos oligonucleotídeos 365 e 392, para 

o anti-LDL(-) 1A3. 

2 3 4 5 6 M 7 8 9 10 11 

.--

Figura 8- Obtenção do fragmento codificador da VH murina do anti
LDL(-) 1A3. Perfil eletroforético dos fragmentos gerados a partir da 
amplificação de cDNA por peR, utilizando-se a biblioteca de 
oligonucleotídeos que reconhece todas as famílias de VHs de camundongo. 
Os sistemas de peR foram analisados em gel de agarose 1 % corado com 
brometo de etídio (0,5mg/mL). Amostras: 1- sistema de peR utilizando-se 
como iniciadoro oligonucleotídeo 5' 307; 2- 308; 3- 309; 4- 310; 5-311 ; 6-
312; 7- 319; 8- 320; 9- 321 ; 10- 322; 11- 324; M-Marcador 1Kb plus DNA 
Ladder (Invitrogen®). Todas as reações de peR utilizaram o oligonucleotídeo 
y1 como iniciador 3'. 

Todos os fragmentos de cDNAs amplificados e escolhidos da PCR foram 

eluídos do gel , quantificados em gel de agarose e ligados no vetor pGEM-T Easy 

(promega®). Os sistemas de ligação foram utilizados para transformar por choque 

térmico células de E. coli linhagem DH5a, 

Com relação à clonagem dos cDNAs que codificam para a VH do anti-LDL(-) 2C7, 

foram obtidos vários clones brancos para os sistemas de ligação que se utilizou de 

fragmentos originados de amplificações com ambos os oligonucleotídeos (308 e 

311) , porém foram escolhidos 5 clones de cada oligonucleotídeo para uma 
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preparação plasmidial e análise do perfil de restrição por meio de digestão dos 

vetores clonados com a enzima de restrição Pvu li. 

987654321 M 12 3 456789 

Figura 9 - Obtenção do fragmento codificador da VL murina dos anti-LOL(-) 1A3 e 2C7. 
Perfil eletroforético dos fragmentos gerados a partir da amplificação de cDNA por peR, 
utilizando-se a biblioteca de ol igonucleotídeos que reconhece todas as famílias de VLs de 
camundongo. Os sistemas de peR foram analisados em gel de agarose 1 % corado com 
brometo de etídio (0,5mg/mL). Amostras: 1- sistema de peR utilizando-se como iniciador o 
oligonucleotídeo 5' 353; 2- 362; 3- 364; 4- 365; 5-390; 6-391 ; 7- 392; 8- 393; 9- 394; M
Marcador 1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen®). Todas as reações de peR utilizaram o 
oligonucleotídeo K18 como iniciador 3' . 

A partir da análise do perfil de restrição destes clones, 3 oriundos da 

amplificação com cada oligonucleotídeo (308 e 311) foram escolhidos para serem 

seqüenciados em ambas as fitas utilizando os oligonucleotídeos SP6 e T7 (tabela 4). 

Pela análise das seqüências nucleotídicas em banco de dados, o cDNA que codifica 

para a VH refere-se àquele amplificado pelo oligonucleotídeo 311 e pertence à 

família Vmu 3.2 (J558) e fragmento gênico JH4 (dado não mostrado). 

Com relação a VL anti-LDL(-) do mesmo anticorpo (2C7), a análise das 

seqüências nucleotídicas em banco de dados revelou que cDNA codificante refere

se àquele amplificada pelo oligonucleotídeo 353 e pertence à família 8.24 e 

fragmento gênico Jk5 (dado não mostrado). 

Com relação à clonagem dos cDNAs que codificam para a VH e VL do anti-LDL(-) 

1A3, foram escolhidos 5 clones oriundos da amplificação com cada oligonucleotídeo 

(308 e 320 para VH; 365 e 392 para VL) para uma preparação plasmidial, e pela 

análise do perfil de restrição destes clones, todos foram escolhidos para serem 

seqüenciados por apresentarem perfil diferente entre si. A análise das seqüências 

nucleotídicas em banco de dados revelou que o cDNA codificador para a VH refere

se àquele amplificado pelo oligonucleotídeo 308, pertencendo a família J558.84 e 

fragmento gênico JH2 (dado não mostrado). 
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Para o cDNA codificador da VL deste anticorpo, as seqüências obtidas referente 

aos oligonucleotídeos 365 e 392 mostraram identidade com o alelo não funcional. 

Com isso, os fragmentos obtidos na RT-PCR para os oligonucleotídeos 353 e 390 

(amostras 1 e 5, respectivamente) foram analisados e suas seqüências novamente 

apresentaram identidade com o alelo não funcional. . 

A partir destes resultados, sintetizamos novamente o cDNA codificante para a VL 

deste anticorpo (1A3) e nova amplificação por PCR foi realizada (figura 10). Dentre 

os 9 oligonucleotídeos utilizados nesta amplificação, 4 amostras (2, 3, 8 e 9) não 

amplificaram fragmento, na amostra 6 surgiu mais de um fragmento além do de 

tamanho compatível , e 4 amostras amplificaram fragmento no tamanho esperado (1 , 

4, 5 e 7). O clone amplificado pelo oligonucleotídeo 353 (amostra 1) foi o que 

apresentou a seqüência positiva, pertencendo à família 8.24 e fragmento gênico Jk5 

(dado não mostrado). 

1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 

Figura 10- Obtenção do fragmento codificador da VL murina dos anti-lDl(-) 
1A3. Perfil eletroforético dos fragmentos de cDNA amplificados por peR utilizando
se a biblioteca de oligonucleotídeos que reconhece todas as famílias de VLs de 
camundongo. Os sistemas de peR foram analisados em gel de agarose 1 %. 
Amostras: 1- sistema de peR utilizando-se como iniciador o oligonucleotídeo 5' 353; 
2- 362; 3- 364; 4- 365; 5-390; 6-391 ; 7- 392; 8- 393; 9- 394; M-Marcador 1 Kb plus 
DNA Ladder (Invitrogen®). Todas as reações de peR utilizaram o oligonucleotídeo 
K18 como iniciador 3", 

3- Clonagem dos vetores de expressão 

Uma vez determinadas as seqüências dos domínios variáveis leve e pesado dos 

dois anticorpos anti-LDL(-) , partiu-se para a montagem do fragmento variável deste 
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anticorpo em forma de cadeia única (scFv), com o objetivo de realizar os 

experimentos de expressão em células de Pichia pastoris. 

O cassete de expressão (Vwlinker-VL) foi montado a partir do vetor plg 16 Z22 ( 

Brígido et ai, 1993), para posterior transferência para o vetor de expressão pPlg LE 

Z22 ( Andrade et ai., 2000; http://www.unb.br/ib/cel/imol/vetor/pPlgLE.htm) da Pichia 

pastoris. No vetor plg16 Z22 estão clonados os genes que codificam para scFv do 

anticorpo anti-Z-DNA Z22 (Brigido & Stollar, 1991) fusionado a um domínio da 

proteína A de Staphylococcus aureus. A estratégia utilizada para esta clonagem 

resume-se a substituição do VH do Z22 pela VH do anti-LDL(-) seguida da 

substituição do VL, que estão clonados no vetor pGEM-T Easy. 

XmaI I Xba l 

+ 

bl. Sp. VH L 
~J--___ r 

T4 DNA Ligase 

pGEM-TEasy 

VH 

XmaI Xbal 

Xma l Xba l 

Figura 11 - Representação esquemática da estratégia utilizada para clonagem da VH 

do anti-LDL(-) no vetor plg 16 Z22. Os vetores plg 16 Z22 e pGEM-T Easy VH foram 
digeridos com as enzimas de restrição Xma I e Xba I, para a liberação das respectivas 
cadeias pesadas.O vetor plg 16 Z22 linearizado, sem a VH do Z22, foi ligado à VH do anti
LDL- utilizando-se a enzima T4 ONA lígase. Legenda: VH- cadeia pesada; VL- cadeia leve; 
Spa- domínio de proteína A; L- linker; bla- gene de resistência à ampicilina. 

vetor plg16 Z22 e os vetores pGEM-T Easy, que continham a VHs anti-LDL(-) 

de ambos anticorpos (1 A3 e 2C7) , foram digeridos com as enzimas de restrição 

Xma I e Xba I para a liberação de suas cadeias pesadas, conforme representado 

na figura 11. Os sistemas de digestão foram analisados em gel de agarose e os 
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fragmentos referente ao vetor plg16Z22 (linearizado e sem a VH do anti-Z22) e ao VH 

anti-LDL(-) foram eletroeluídos e ligados entre si por meio da enzima T4 DNA ligase. 

A análise de restrição, para ambos os anticorpos, foi feita por meio das 

enzimas utilizadas na clonagem (liberação de fragmento em torno de 400pb) e a 

enzima de restrição Pvu 11 que está presente nas VHs de ambos hibridomas e não no 

vetor. Como resultado, obtivemos a linearização do vetor ligado (figuras 12 e 13) em 

comparação ao vetor não digerido. Os vetores obtidos nesta etapa foram 

denominados de plg 16 VH anti-LDL(-)1A3 e plg 16 VH anti-LDL(-) 2C7 . 

1 2 3 4 5 §. M1 7 8 9 10 11 M2 

Figura 12- Obtenção do vetor plg 16 VH anti-LDL(-) 1A3. Preparações plasmidiais de 
diferentes clones transformantes (1 a 11) analisados por meio de digestão com enzima de 
restrição Pvu 11 para confirmar ligação da VH do anti-LDL(-)1A3. Pode-se observar que todos 
os clones apresentaram o perfil compatível com a presença da VH do 1A3, quando 
comparadas ao vetor intacto (I) . M1 : High Mass ladder (Invitrogen®); M2: 1 Kb plus DNA 
Ladder (Invitrogen®). 

Figura 13- Obtenção do vetor plg 16 VH anti-LDL(-) 2C7. Preparações 
plasmidiais de diferentes clones transformantes (1 a 4) analisados por 
meio de digestão com enzima de restrição Pvu 11 para confirmar ligação da 
VH do anti-LDL(-)2C7. Pode-se observar que todos os clones 
apresentaram o perfil compatível com a presença da VH do 2C7, quando 
comparadas aos vetores intactos (I). M1: High Mass ladder (Invitrogen®); 
M2: 1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen®). 



57 

Após a confirmação da ligação das VHS de ambos anticorpos no vetor plg 16 

Z22, o vetor plg 16 VH anti-LDL(-) obtido e o vetor pGEM-T Easy que continha as VLs 

de ambos hibridomas foram digeridos com as enzimas de restrição 8g1 11 e Nco I 

para a liberação de suas respectivas cadeias leves. Os fragmentos correspondentes 

ao plg 16 VH anti-LDL(-) (linearizado e sem a VL do Z22) e as VLs anti-LDL(-) de 

ambos anticorpos, foram eletroeluídos e ligados entre si , conforme representado na 

figura 14. 

Como tivemos dificuldade em obter a seqüência codificadora para a VL do 

anti-LDL( -) 1 A3, já que obtivemos a amplificação de um alelo não funcional em mais 

de uma amplificação, optamos pela clonagem de um vetor hibrido contendo a VH do 

anti-LDL(-) 1A3 e a VL do anti-LDL(-) 2C7. 

___ 1 ... HI~ 
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Figura 14- Representação esquemática da estratégia utilizada para clonagem da VL do 
anti-LDL(-) no vetor plg 16 VH anti-LDL(-). Os vetores plg 16 Z22 e pGEM-T Easy VH anti
LDL(-) foram digeridos com as enzimas de restrição 8g1 11 e Nco I, para a liberação das 
respectivas cadeias leves. O vetor plg 16 VH anti-LDL(-) linearizado, sem a VL do anti-Z22, 
foi ligado à VL do anti-LDL(-) utilizando-se a enzima T4 DNA ligase. Desta forma, 
concluímos a montagem do fragmento variável deste anticorpo em forma de cadeia única 
(scFv) no vetor plg 16 Z22 para posterior transferência para o vetor de expressão pPlg LE 
Z22. Legenda: VH- cadeia pesada; VL- cadeia leve; Spa- domínio de proteína A; L- linker; 
bla- gene de resistência à ampicilina. 



58 

Para confirmar a ligação das VLs no vetor plg 16 VH anti-LOL(-), a análise de 

restrição de todas as construções (plg16 anti-LOL(-) 2C7, 1A3 e híbrido) foi realizada 

com a enzima Kpn I sendo que este sítio está presente em ambas VLs (1A3 e 2C7), 

na VH do 2C7 e em apenas um sítio no vetor plg16 Z22. Para o vetor hibrido, a 

confirmação foi demonstrada pela liberação de 2 fragmentos de tamanhos de 

3800pb e 361pb (figura 15), para o vetor do 2C7 foi demonstrada pela liberação de 3 

fragmentos de tamanhos de 3349pb, 428pb e 301 pb (figura 16), e para o vetor do 

1A3 pela liberação de dois fragmentos de tamanhos de 3754pb e 388pb (figura 17). 

12345678 M 

Figura 15- Obtenção do vetor plg 16 anti-LDL(-) hibrido. Preparações 
plasmidiais de diferentes clones transformantes (1 a 8) analisados por meio 
de digestão com enzima de restrição Kpn I para confirmar ligação da VL do 
anti-LDL(-) 2C7. Pode-se observar que os clones 1, 5, 6 e 8 apresentaram o 
perfil compatível com a presença da VL do 2C7 (2 fragmentos com tamanhos 
de 3800pb e 361 pb) quando comparadas ao vetor intacto (I). M: 1 Kb plus 
DNA Ladder (Invitrogen®). 
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Figura 16- Obtenção do vetor plg 16 anti-LDL(-) 2C7. Preparações 
plasmidiais de diferentes clones transformantes (1 a 5) analisados por 
meio de digestão com enzima de restrição Kpn I para confirmar 
ligação da VL do anti-LDL(-) 2C7. Pode-se observar que todos os 
clones apresentaram o perfil compatível com a presença da VL do 
2C7: 3 fragmentos com tamanhos de 3349pb, 428pb e 301 pb. M: 1 Kb 
plus DNA Ladder (Invitrogen®). 



Figura 17- Obtenção do vetor plg 16 anti-LDL(-) 1A3. Preparações 
plasmidiais de diferentes clones transformantes (1 a 6) analisados por meio 
de digestão com enzima de restrição Kpn I para confirmar ligação da VL do 
anti-LDL( -) 1 A3. Pode-se observar que todos os clones apresentaram o 
perfil compatível com a presença da VL do 1A3: 2 fragmentos com 
tamanhos de 3754pb e 388pb. M1 : High Mass Ladder (Invitrogen®); M2: 
1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen®). 
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Os clones com o perfil de restrição esperados foram utilizados para uma 

preparação plasmidial em larga escala e seqüenciados utilizando-se os 

oligonucleotídeos universais (SP6 e T7) e específicos para as VHs e VLs de ambos 

anticorpos (tabela 3 e 4, respectivamente) a fim de confirmar sua ligação e suas 

seqüências. A partir daí, o vetor referente ao hibridoma 1A3 foi denominado plg16 

anti-LDL(-)1A3, aquele referente ao hibridoma 2C7 denominou-se plg 16 anti-LDL(-) 

2C7 e plg 16 anti-LDL(-) hibrido foi o nome dado para aquele construído com a VH 

do hibridoma 1A3 e VL do hibridoma 2C7. 

Após a montagem dos cassetes de expressão (Vwlinker-VL-proteína A) no 

vetor intermediário plg16 Z22, partiu-se para a sua transferência ao vetor de 

expressão pPlg LE Z22, conforme representação esquemática na figura 18. Os 

vetores plg16 anti-LDL(-) 1A3, plg16 anti-LDL(-) 2C7, plg 16 anti-LDL(-) hibrído e 

pPlg LE Z22 foram digeridos com as enzimas de restrição Xma I e EcoR I. Os 

fragmentos correspondente ao vetor pPlg LE Z22 linearizado (sem o scFv do anti

Z22) e o scFv do anti-LDL( -) foram eletroeluídos e ligados entre si. 
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Figura 18- Representação esquemática da estratégia utilizada para transferência dos 
cassetes de expressão construídos no vetor plg16 Z22 ao vetor de expressão pPlg 
LE Z22. Os vetores plg 16 anti-LDL( -) e pPlg LE Z22 foram digeridos com as enzimas de 
restrição Xma I e EcoR I, para a liberação dos respectivos cassetes de expressão. O vetor 
pPlg LE Z22 linearizado, sem o scFv do anti-Z22, foi ligado ao scFv do anti-LDL(-) 
utilizando-se a enzima T4 DNA ligase. Desta forma, concluímos a montagem do vetor de 
expressão, sendo este denominado pPlg LE anti-LDL(-).Legenda: Vw cadeia pesada; VL-

cadeia leve; Spa- domínio de proteína A; L- linker; bla- gene de resistência à ampicilina. 

A confirmação da ligação entre o scFv anti-LDL(-) 2C7 e o vetor pPlg LE foi 

obtida somente por análise de seqüenciamento utilizando oligonucleotídeos que 

reconhecem a terminação AOX1 deste vetor (tabela 4). Para os anticorpos 1A3 e 

hibrido, a çonfirmação foi dada por análise do seqüenciamento e por meio da 

digestão dos vetores com a enzima de restrição Kpn I, em que para o híbrido 

esperava-se observar quatro fragmentos de tamanhos de 7.000pb, 977pb, 612pb e 

321 pb (figura 19), e para o 1 A3 os fragmentos 418pb, 612pb, 977pb e 6.803pb 

(figura 20). 



Ml 1 2 3 4 5 M2 

Figura 19- Obtenção do vetor pPlg LE anti-LDL(-) híbrido. Preparações 
plasmidiais de diferentes clones transformantes (1 a 5) analisados por meio 
de digestão com enzima de restrição Kpn I para confirmar a ligação entre o 
scFv anti-LDL(-) hibrido e o vetor de expressão pPlg LE. Pode-se observar 
que os clones 2 a 5 apresentaram o perfil compatível: presença de três 
fragmentos de tamanhos de 7.000pb, 977pb, 612pb e 321pb. M1 : High 
Mass Ladder (Invitrogen®); M2: 1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen®). 

Ml 1 2 3 4 

Figura 20- Obtenção do vetor pPlg LE anti-LDL(-) 1A3. Preparações 
plasmidiais de diferentes clones transformantes (1 a 4) analisados por meio 
de digestão com enzima de restrição Kpn I para confirmar a ligação entre o 
scFv anti-LDL(-) 1A3 e o vetor de expressão pPlg LE. Pode-se observar 
todos os clones apresentaram o perfil compatível: presença de quatro 
fragmentos de tamanhos de 6.903pb, 977pb, 612pb e 418pb. M2: High 
Mass Ladder (Invitrogen®); M1 : 1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen®). 
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4- Expressão do scFv anti-LDL(-) murino em levedura Pichia pastoris 

o vetores pPlg LE scFv anti-LOL(-) híbrido, pPlg LE anti-LOL(-) 2C7, pPlg 

LE anti-LOL(-)1A3 e pPlg LE sem inserto (controle negativo) foram utilizados para 

transformar a levedura metilotrófica Pichia pastoris linhagem SMO 1168 conforme 

descrito no tópico 11.17. 

Após a eletroporação, os transformantes foram semeados em meio MO (meio 

mínimo com glicose), sem histidina, para seleção dos clones transformantes pelo 

fenótipo His+. Para determinar quais das colônias obtidas estavam expressando a 

proteína recombinante, o ensaio de Colony blotting foi realizado conforme tópico 

111.17.2. Como os scFvs foram expressos com um domínio da proteína A na porção 

C-terminal , o que confere a proteína se ligar à Fc de anticorpos, utilizou-se para 

detecção anti-lgG humano conjugado a peroxidase e produzido em coelho. Após a 

revelação do ensaio, observou-se a presença de proteínas recombinantes somente 

para a construção do scFv 2C7 (amostras de 15 a 30), conforme figura 21. 

Figura 21- Imunodetecção de clones de Pichia pastoris produtores de scFvs recombinantes. 
Foi realizado um colony blotting das colônias de Pichia pastoris, linhagem SMO 1168 transformadas 
com os três plasmídios recombinantes. Após a transformação, as colônias foram induzidas por 
metanol a expressarem as proteínas recombinantes a fim de selecionar quais estavam produzindo os 
scFvs anti-LOL(-). A revelação deste ensaio foi realizada por meio da utilização de anti-lgG humano
HRP produzido em coelho e OAB. C-: colônia transformada com vetor sem inserto; C+: colônia 
transformada com vetor pPIG LE Z22; 1-14: vetor pPlg LE anti-LOL(-) 1A3; 15-30: vetor pPlg LE anti
LOL(-) 2C7; 31-45: vetor pPlg LE anti~LOL(-) híbrido. 
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Figura 23- Imunodelecção de scFv 2C7 ptoduzido por Piem. plIlótorla em função do tempo de
indução. Os sobrenadantes dos m&ios de cuKura foram coletados nos tempos O, 24. 48. 72 8 96
OOt'as após Ir'ldul;tio com metanol '" submetidos é. e1etrof0f8S9 em SOS.PAGE 12% saguida da
allâlisa pot' Westem bIot U1iüou·se o anlt-lgG-humano-HRP produzido em coeho como anticorpo. A:
Controle negativo: e- scFv 2C7.
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Figura 24- Rutividade do acFv 2C7 contra LDL(-). ELISA demonstrando \I habilidade
das prOlefnas rllCOlllbinallle (scFv 2C7) do sobreMda.me de cuKuJa de rooon~em a
LDL(·) em comparaçAo ao controla.

(Nota da BCO: Não foi po'''vel capt urar fielm ente. imagem das figuras desta disserta ç,ão)
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A inflamação desempenha importante papel em todos os estágios da 

aterosclerose e esta é influenciada pelas respostas imune inata e adquirida (Libby, 

2002; Hansson et aI., 2002). As modificações qualitativas da LDL apresentam 

importante papel no desenvolvimento da doença (Lusis, 2000) e a medida dos seus 

níveis plasmáticos é um dos índices usados para prognosticar o risco de 

aterosclerose e/ou doenças cardiovasculares. A detecção precoce da doença e o 

desenvolvimento de reagentes de contraste apropriados a serem utilizados em 

procedimentos não invasivos, como ressonância magnética, são críticos para o 

diagnóstico e o monitoramento dos pacientes vulneráveis. 

A LDL( -) desempenha importante papel na aterosclerose por apresentar 

propriedades citotóxicas (Sanchez-Quesada,Camacho et a./, 2003) e pró

inflamatórias (Benitez et a./, 2006; De Castellarnau et aI., 2006). Por esta partícula 

apresentar baixa afinidade pelo receptor da LDL (Benítez et a/., 2004), seu tempo de 

residência na circulação está aumentado, o que estimula o endotélio a produzir 

citocinas e moléculas de adesão pró-inflamatórias, assim como contribue na 

modificação oxidativa de outras partículas de LDL do plasma (Sevanian et aI., 1996; 

Navab et aI., 2002). 

Trabalhos anteriores demonstraram que a LDL(-), assim como outras formas 

modificadas da LDL, é um importante auto-antígeno no processo aterosclerótico 

(Oliveira et aI., 2006). Estudos clínicos relataram a presença de níveis aumentados 

de auto-anticorpos contra formas modificadas da LDL em pacientes de risco a 

doenças cardiovasculares (Wu et a/., 1999), em pacientes clinicamente doentes 

(Frostegard, 2002) e em estágios avançados da doença (Salonen et aI., 1992). 

Neste contexto, estudos demonstraram que o tratamento de camundongos com 

preparações contendo imunoglobulinas policlonais de humano inibem a 

aterosclerose durante os estágios de estria gordurosa e placa de ateroma (Yuan et 

a/., 2003, Nicoletti et a/., 1998). Por ser a LDL(-) um indicador dos estágios iniciais 

dos processos oxidativos da LDL nativa, esta forma eletronegativa pode servir como 

um biomarcador da progressão da aterosclerose. 

Como os anticorpos monoclonais (mAbs) são importantes reagentes usados 

no diagnóstico e no tratamento de algumas doenças, como câncer e doenças 

infecciosas, nós obtivemos neste trabalho dois mAbs anti-LDL(-), denominados 

1A3H2 e 2C7D5F10, a partir da imunização de camundongos BALB/c com LDL(-), 

cuidadosamente isolada do plasma humano (Redgrave et a/., 1975) a fim de evitar 
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sua oxidação durante este processo, e purificada por FPLC (De Castellarnau et aI., 

2000). Devido à dificuldade de obtenção destes anticorpos monoclonais, todos os 

clones obtidos da fusão celular foram testados já que a maioria dos clones positivos 

apresentavam reatividade cruzada com a LDL nativa, ou seja, reconheciam o 

mesmo epitopo na LDL nativa e na LDL(-). A seleção dos clones que apresentaram 

alta reatividade pela LDL(-) e não pela LDL nativa, foi realizada por meio de ELISA 

do sobrenadante de cultura dos hibridomas. 

Alguns mAbs já foram descritos na literatura com o propósito de dosagem da 

oxLDL in vivo. O mAb 4E6 foi desenvolvido pela imunização de camundongos 

BALB/c com LDL oxidada in vitro pelo cobre cujos prováveis epítopos são aldeídos 

modificados de grupos lisina, provavelmente epitopos lisina- malondialdeido (MOA) 

presentes na LDL (LDL-MDA) (Holvoet et aI., 1996; Holvoet et aI., 2000). Este mAb 

está disponível comercialmente como ensaio de ELISA em dois formatos para 

propósitos de pesquisa: ensaio sanduíche e de competição (Mercodia, Inc, Uppsala, 

Sweden) (Fraley e Tsimikas, 2006). A IgM murina DLH3/FOH1 a (oxLDL-DLH3), que 

reconhece fosforilcolina oxidada da . LDL, foi gerada pela imunização de 

camundongos com ateroma coronário humano (Itabe et aI., 1994), enquanto que o 

mAb oxLDL-E6 reconhece fosfolipídeos oxidados (Hõrkkõ et aI. , 1999), 

O diferencial dos nossos mAbs, em relação a estes já descritos na literatura 

(Holvoet et aI. , 1996; Hõrkkõ et aI., 1999), são que reconhecem a LDL(-), e não a 

LDL altamente modificada, e foram produzidos a partir do antígeno isolado de 

plasma humano e não por preparações de LDL modificadas in vitro. Os prováveis 

epítopos destes anticorpos ainda não foram caracterizados já que a LDL apresenta 

uma estrutura grande e complexa, composta de colesterol, ésteres de colesterol e 

fosfolipídeos contendo ácidos graxos poliinsaturados, passíveis de sofrerem 

modificações tanto oxidativas como de outra natureza (Libby et aI. , 2002). Além 

disso, nosso laboratório está desenvolento testes de ELISA para diagnóstico da 

aterosclerose utilizando ambos anticorpos monoclonais em três formatos: 

Como anticorpos monoclonais de camundongo apresentam uso terapêutico 

limitado por sua alta imunotoxicidade quando utilizados em humanos (Hwang e 

Foote, 2005), e por desejarmos obter anticorpos em grande quantidade, optamos 

pela obtenção de anticorpos recombinantes anti-LDL(-) . Como a inflamação exerce 

um papel significativo na aterosclerose (Libby, 2002), decidimos, à princípio, 

expressar somente o fragmento de anticorpo de cadeia única (scFv) . Este fragmento 
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não apresenta a porção Fc (porção cristalizável) do anticorpo que é responsável 

pelas funções efetoras citotóxicas por meio do sistema complemento e/ou de 

interações com os receptores Fcy, que proporcionam a liberação maciça de citocinas 

e efeitos tóxicos associados. Alguns estudos demonstram que a atividade anti

inflamatória do tratamento de imunoglobulinas se dá mediante a inibição destes 

receptores Fc (Kazatchkine e Kaveri, 2001; Yuan et aI., 2003; Samuelson et aI., 

2001). 

Neste contexto, a partir do scFv podemos construir um anticorpo totalmente 

humanizado. Para isso, a porção constante de um anticorpo humano é fusionada a 

uma Fv desenhada com uma seqüência mais próxima possível de uma Fv de 

anticorpo humano e com sua atividade preservada. As CDRs do anticorpo murino 

são transplantadas para o anticorpo humano, obtendo-se um anticorpo humanizado 

a partir do anticorpo murino (Maranhão e Brígido, 2001). 

Os scFvs são os fragmentos de anticorpo mais amplamente utilizados. 

Apresentam inúmeras vantagens como manter afinidade específica ao antígeno em 

comparação ao anticorpo inteiro (Andrade et aI., 2000), serem produzidos em 

grandes quantidades e a baixo custo (Damasceno et aI., 2004), e poderem ser 

manipulados para diferentes aplicações (Wang et aI., 2006; Blazek e Ceie r, 2003). 

Eles podem ser produzidos a partir de células de hibridoma murino (Caldas et aI., 

2000), de bibliotecas combinatórias em fago (Robert et aI., 2006; Wang et aI., 2006) 

ou de anticorpos humanos produzidos em camundongos transgênicos que possuem 

genes de imunoglobulinas humanas (He et aI., 2002). 

Além disso, são veículos potenciais para direcionar agentes terapêuticos a 

locais injuriados ou em procedimentos de imagem não invasivos após acoplamento 

com reagentes de contraste apropriados (Botnar et aI., 2004; Kelly et aI., 2005). Seu 

tamanho pequeno e seu sítio único de ligação, favorecem sua alta penetrabilidade, 

sua rápida remoção da circulação sangüínea e pequena ou nenhuma resposta 

imune após sua administração, características indispensáveis em imagem e/ou 

radioterapia. (Chang et aI., 2002; Colcher et aI., 1998; Wu, 2004; Wu e Yasaki, 2000). 

Podem ainda ser utilizados em ensaios in vitro por poderem ser ligados a várias 

substâncias como antígenos, proteínas ou enzimas (Blazek e Ceie r, 2003). 

O pexelizumab, um scFv de anticorpo monoclonal humanizado ligante da 

proteína C5 do sistema complemento, demonstrou modular a inflamação em casos 

de isquemia aguda e reperfusão em pacientes com infarto do miocárdio, reduzindo a 
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mortalidade (Mahaffey et aI. , 2006). Neste contexto, os scFv B3.3G e B3.GER, 

selecionados de biblioteca combinatória de fago, reconhecem epítopos na superfície 

de placas de ateroma nos estágios iniciais e dentro das placas nos estágios mais 

avançados da doença, sendo possíveis ferramentas de diagnóstico e terapia (Robert 

et aI., 2006) . 

A abordagem experimental utilizada neste trabalho, reação de transcriptase 

reversa seguida de reação de amplificação da polimerase em cadeia (RT-PCR), 

para a obtenção dos cDNAs codificantes para as cadeias VH e VL dos anti-LDL(-) 

murino, mostrou-se rápida, simples e direta. Abordagens similares e eficientes para 

a amplificação de cDNAs de imunoglobulinas a partir de células de hibridomas foram 

propostas em outros trabalhos (Orlandi et aI., 1989; Jones e Bendig, 1991; Chardes 

et aI., 1999; Wang et aI., 2000; Essono et aI., 2003, Caldas et aI., 2000; Caldas et aI., 

2003). 

Durante sua realização, tivemos dificuldades na padronização da RT-PCR, 

porém após algumas modificações na reação, como número de ciclos e 

concentração de alguns componentes da reação, mais de um fragmento positivo foi 

amplificado para ambas as cadeias variáveis dos dois anti-LDL(-). Com a introdução 

dessas modificações, obtivemos a amplificação de alelo não funcional, proveniente 

da célula de mieloma SP2-0, que apareceu em clones contendo o amplicon das 

cadeias leves de ambos anti-LDL(-), principalmento do anti-LDL(-) 1A3. 

Em relação ao oligonucleotídeos utilizados nesta etapa, o 307 e 308 foram 

desenhados por Coloma et aI. (1991) utilizando-se o banco de dados Kabat et aI. 

(1991), considerando-se as degenerações de cada aminoácido e as informações 

disponíveis nas seqüências conservadas da região líder (peptídeo sinal) de VHs de 

camundongo. Os demais oligonucleotídeos de ambas bibliotecas foram desenhados 

por Zhou et aI. (1994), que alinharam as seqüências de imunoglobulinas de 

camundongo disponíveis também no banco de dados de Kabat et aI. (1991). As 

seqüências similares foram agrupadas, sendo desenhado um oligonucleotídeo 

putativo para cada grupo. A seqüência de cada oligonucleotídeo putativo foi 

comparada uma a uma às seqüências de imunoglobulinas de camundongo, sendo 

selecionados os oligonucleotídeos que apresentaram maior complementaridade. 

Este processo foi repetido até que todas as seqüências de imunoglobulinas do 

banco fossem cobertas. 
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Muitas publicações de diferentes grupos têm reportado diferentes seqüências 

de oligonucleotídeos para executar esta amplificação, conseqüência da grande 

quantidade de genes variáveis codificante para estas regiões e da degeneração do 

código genético (Haines et ai, 2001; Thiebe et ai, 1999. A maior parte das 

metodologias aborda duas estratégias distintas. A primeira abordagem refere-se a 

hibridização de um jogo de oligonucleotídeos em regiões menos degeneradas 

denominadas peptídeo líder e região constante, ou nas framework 1 ou 4. A 

segunda abordagem tem a vantagem de permitir que os scFvs sejam construídos 

diretamente (Essono et aI., 2003) . 

Fragmentos de anticorpos recombinantes de vários formatos (Fab, Fv e scFv) 

podem ser expressados em diferentes sistemas incluindo bactéria (Kim et aI., 2007) , 

inseto (Bei et aI., 1995), planta (Conrad e Fiedler, 1994), células de mamíferos (Jost 

et aI., 1994) e leveduras (Caldas et aI., 2000; Burtet et aI., 2007). O sistema de 

expressão em levedura apresenta grande potencial de gerar fragmentos scFv com 

propósito terapêutico pois combina as vantagens de um microorganismo e das 

células eucarióticas (Blazek e Celler, 2003). 

A Pichia pastoris e a Saccharomyces cerevisiae são as espécies de levedura 

mais amplamente utilizadas. A Pichia pastoris apresenta muita das vantagens dos 

sistemas de expressão de eucariotos superiores como processamento, dobramento 

e modificações pós-traducionais, assim como a fácil manipulação de E. coli e S. 

cerevisiae. É o sistema mais rápido, fácil e barato do que outros sistemas de 

eucariotos como baculovírus ou cultura de células de mamíferos, e geralmente 

proporciona altos níves de expressão (Cregg et aI., 2000) . 

As proteínas recombinantes produzidas na P. pastoris não apresentam 

compostos pirogênicos tóxicos da parede celular encontrados em E. coli e agentes 

oncogênicos e virais que são algumas vezes encontrados em células de mamíferos 

(Cregg, Vedvick e Raschke, 1993). Neste contexto, Andrade et aI. (2005) 

demonstrou que os fragmentos de anticorpo FvFc e scFv obtidos por meio 

expressão em P. pastoris apresentaram dobramento correto, relativa estabilidade 

conformacional e preservaram a atividade específica de ligação ao antígeno em 

comparação ao anticorpo monoclonal original. 

Após determinarmos as seqüências dos domínios variáveis leve e pesado do 

anti-LDL(-) de ambos hibridomas (1A3 e 2C7), partimos para a montagem do 

fragmento variável deste anticorpo em forma de cadeia única (scFv) . O cassete de 
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expressão (VH - Linker- VL) foi montado no vetor plg 16 Z22 (Brigido et aI., 1993) e 

sua posterior transferência para o vetor de expressão pPlg LE Z22 

(www.unb.brlib/cel/imol/vetor/pPlgLE.htm). Três construções foram concluídas com 

sucesso: pPlg LE anti-LDL(-) 2C7, pPlg LE anti-LDL(-)1A3 e pPlg LE anti-LDL(-) 

híbrido. 

Diversos tipos de vetores disponíveis comercialmente podem ser utilizados 

para a expressão do scFv em P. pastoris. Alguns trabalhos reportam a utilização do 

vetor pPIC9 (Pia et aI., 2006), que apresenta o gene funcional H/S4, e do pPIC9K, 

que apresenta o gene de resistência a Kanamicina o qual permite a seleção de 

transformantes que contém múltiplas cópias dos vetores de expressão (Cunha et aI., 

2004, Damasceno et a/., 2004). Foi também descrito a utilização do vetor pPICZaB, 

que apresenta somente a região promotora 5' AOX1 e permite a seleção de 

transformantes com múltiplas cópias do cassete de expressão por meio do gene de 

resistência a Zeocina (Shi et a/., 2003; Daly e Hearn, 2005) 

Uma vez construídos os vetores de expressão, partiu-se para a transformação 

da linhagem SMD1168 da levedura P. pastoris. Esta linhagem foi utilizada por ser 

defectiva para os genes PEP4 (pep4-) e HIS4 (his4-), portanto sendo incapaz de 

produzir, respectivamente, as proteases dependentes da ativação pela proteinase A 

(Carboxipeptidase Y e Proteinase B), e a enzima histidinol desidrogenase, sendo 

necessária a adição de histidina para cultivo. Além disso, esta linhagem apresenta 

uma cópia funcional do gene da enzima álcool oxidase 1 (AOX1) que é responsável 

por 85% da utilização do metanol pela enzima álcool oxidase, exibindo um fenótipo 

de utilização de metanol denominado Mut+, que resulta num consumo alto de 

metanol durante a fase de indução (Daly e Hearn, 2005). 

Para a transformação, os plasmídios obtidos foram linearizados com a enzima 

de restrição Sal I pois o sítio de restrição desta enzima localiza-se dentro do gene 

H/S4, possibilitando a integração do vetor no no lócus H/S4 por meio de 

recombinação homóloga, maximizando a estabilidade das linhagens de expressão e 

restaurando o fenótipo His+. Este evento faz com que os clones transformantes 

expressem a enzima histidinol desidrogenase (gene exógeno) o que restaura a 

capacidade destas leveduras de crescerem em meio deficiente em histidina (marca 

auxotrófica) , facilitando sua seleção (Daly e Hearn, 2005; Cregg et ai, 2000) . A 

transformação foi positiva somente para o vetor pPlg LE anti-LDL( -)2C7. Este fato 

pode ter ocorrido pois as linhagens deficientes em proteases apresentam taxa de 
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crescimento mais lenta e são mais difíceis de transformar (Cereghino e Cregg, 

2000). 

As linhagens GS115 e KM71 também podem ser utilizadas para o mesmo 

propósito (Andrade et aI., 2000; Caldas et aI., 2000), já que ambas são também 

defectivas para o gene HIS4. A linhagem GS115, assim como a SMD1168, 

apresenta uma cópia funcional do gene AOX1, enquanto a linhagem KM71 contém 

este gene não funcional (aox1) e a enzima álcool oxidase é produzida por um gene 

alternativo chamado de AOX2. A enzima AOX2 apresenta a mesma atividade 

específica do AOX1, porém com baixo nível de expressão e, por exibir consumo 

lento do metanol, seu fenótipo é denominado MutS (Daly e Hearn, 2005). 

A expressão da proteína recombinante neste trabalho foi realizada sob o 

controle do promotor AOX1 que tem como característica ser fortemente reprimido 

nas células crescidas em meio constituído de glicerol, mas induzido acima de 1000 

vezes em células crescida em meio com metanol como única fonte de carbono 

(Cereghino et aI., 2002). No ensaio de expressão em diferentes tempos de indução, 

houve expressão da proteína recombinante até 96 horas de indução. Pela análise do 

sobrenadente de cultura por ensaio de Westem blot, duas bandas positivas de 

tamanhos entre 35 a 40kDa, correspondentes ao tamanho esperado do scFv, foram 

visualizadas. Este fato já foi descrito anteriormente na literatura (Andrade et aI., 

2000), e pode ter sucedido devido a diferentes padrões de glicosilação adicionados 

a proteína ou por provável ação das proteases secretadas pela levedura, apesar de 

termos utilizado no experimento de expressão solução de casaminoácido 1 %. 

Alguns trabalhos reportam a utilização de hidroclorito de L-arginina e íons 

amônia no meio de cultura para diminuir a proteólise durante a expressão (Daly e 

Hearn, 2005; Tsujikawa et a/., 1996). Outros relataram que a diminuição do pH 

(Damasceno et a/., 2004; Cregg, Vedvick e Raschke, 1993) e da temperatura para 

valores menor ou igual a 23°C durante a fase de indução, afetou não somente a 

proteólise mas também a taxa de expressão da proteína (Daly e Hearn, 2005; 

Sarramegna et a/., 2002) 

Os scFvs têm sido expressos na levedura P. pastoris em concentrações em 

torno de 19/L em fermentadores (Freyreet aI., 2000; Damasceno et aI. , 2004). Como 

não tivemos tempo hábil de expressar a proteína recombinante em maior escala 

para purificá-Ia e realizar os testes de atividade, decidimos testar por ELISA o 

sobrenadante de cultura constituído do scFv 2C7 quanto à manutenção da 
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capacidade ligante ao antígeno LOL(-), em comparação ao sobrenadante de cultura 

da levedura transformada com o vetor sem inserto (controle). Apesar do 

sobrenadante ser um meio complexo onde ali estavam presentes outras proteínas e 

produtos do metabolismo da levedura, o ensaio apresentou uma diferença 

significativa de sinal entre o scFv e o controle, predizendo a atividade positiva desta 

proteína recombinante expressa. Certamente serão necessários outros testes para 

confirmar este resultado. 

As próximas etapas deste trabalho são a expressão em maior escala do scFv 

2C7, assim como a expressão das proteínas recombinantes referente às outras duas 

construções concluídas neste trabalho. A seguir, será realizada a purificação destas 

proteínas, que será realizada por meio de cromatografia de afinidade utilizando a 

coluna IgG Sepharose G Fast (Caldas et aI., 2000, Andrade et al. ,2000) já que os 

scFvs são expressos ligados à proteína A, e finalmente testá-Ias quanto sua 

atividade ligante ao antígeno por meio de ELISA (Andrade et aI., 2000; Burtet et a/., 

2007) ou citometria de fluxo (Caldas et a/., 2003). Por ser a aterosclerose 

influenciada pelo sistema imune (Binder et a/., 2002), pretendemos também avaliar a 

atividade ateroprotetora destas proteínas recombinantes em camundongos knockout 

para receptor da LOL (LOLR-/-). 
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Na primeira etapa deste trabalho obtivemos dois anticorpos monoclonais anti

LOL(-), denominados 1A3H2 e 2C705F10, que apresentaram alta reatividade pela 

LOL(-) e praticamente nenhuma pela LOL nativa. Os genes codificantes para as 

cadeias variável leve e pesada destes anticorpos foram clonados e seqüenciados. A 

partir das seqüências nucleotídicas obtidas, três construções foram concluídas para 

testes de expressão em levedura Pichia pastoris: pPlg LE anti-LOL(-) 2C7, pPlg LE 

anti-LOL(-) 1A3 e pPlg LE anti-LOL(-) híbrido. Foi demonstrada a expressão do scFv 

anti-LOL(-) 2C7 e podemos predizer que a especificidade de ligação ao antígeno foi 

mantida. 
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