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RESUMO
LUZ, DANIELA ELEUTERIO. Anticorpos recombinantes contra as toxinas Stx1 e
Stx2 produzidas por Escherichia coli produtora da toxina de Shiga: obtenção e
caracterização dessas ferramentas para o imunodiagnóstico e terapia. 2015. 144 f.
Tese (Doutorado em Ciências – Ênfase em Toxinologia) – Instituto Butantan, São
Paulo, 2015.
Linhagens de Escherichia coli produtoras da toxina de Shiga (STEC) causam
colite hemorrágica e síndrome hemolítica urêmica pela produção da citotoxina de Shiga
(Stx), uma toxina do tipo AB5, a subunidade B se liga ao receptor, e transloca a
subunidade A ativa que inibe a síntese proteica por agir no rRNA levando à morte
celular. O diagnóstico dessas linhagens não é realizado na rotina laboratorial de países
em desenvolvimento e a terapia da intoxicação se baseia em tratar os sintomas, pois
não há antídoto para a toxina. A obtenção de ferramentas para a detecção e terapia
destas toxinas são de grande importância. Os anticorpos tem se mostrado moléculas
excelentes como reagentes ligantes de alta afinidade à proteínas. Com o intuito de
manter a homogeneidade e a especificidade dos anticorpos monoclonais, aliados ainda
à produção em larga escala com baixo custo, a engenharia genética tem sido utilizada
para obtenção de anticorpos recombinantes como os fragmentos variáveis de cadeia
única e os fragmentos de ligação ao antígeno, que são fragmentos de anticorpos que
possuem as regiões de reconhecimento ao antígeno. No presente trabalho foram
obtidos e caracterizados dois tipos diferentes de fragmentos de anticorpos
recombinantes (scFv e Fab), produzidos em bactérias, contra as toxinas Stx produzidas
por isolados de STEC. Além disso, pela primeira vez, foi construído um fragmento
monovalente humano (Fab), capaz de reconhecer e neutralizar as toxinas Stx. Estes
fragmentos obtidos são promissores para seu uso como ferramentas tanto no
diagnóstico como na terapia das intoxicações por STEC.
Palavras–Chave: Anticorpos recombinantes, ensaios imunossorológicos, purificação
de proteínas, toxinas bacterianas.
	
  
	
  

	
  

ABSTRACT
LUZ, DANIELA ELEUTERIO. Recombinant antibodies against Stx1 and Stx2 toxins:
Obtainment and characterization of these tools for Shiga toxin-producing
Escherichia coli (STEC) immunodiagnosis and therapy. 2015. 144 p. PhD Thesis
(Science) – Instituto Butantan, São Paulo, 2015.
Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) causes hemorrhagic colitis and hemolytic
uremic syndrome by producing Shiga toxin (Stx), a AB5 type toxin. The B subunit binds
to ganglioside receptors, and the active A subunit is translocated into the cell, where it
inhibits protein synthesis by acting on rRNA, leading to cell death. Diagnosis of these
strains is not commonly done in the routine laboratory of low-income countries. Besides,
therapy for intoxication is based on minimizing the symptoms, since no toxin antidote is
available. Thus, the development of effective tools for toxin detection and therapy is
highly relevant. Antibodies exhibit excellent high affinity for their specific antigens. To
maintain the homogeneity and specificity of monoclonal antibodies, together with largescale production and low cost, genetic engineering has been used to develop
recombinant antibodies. These include single chain variable fragments and antigenbinding fragments, which consist of antibody fragments that have antigen recognition
regions. In the present study we obtained and characterized two different recombinant
antibody fragments (Fab and scFv), produced in bacteria, against Stx toxins from STEC
isolates. Furthermore, for the first time a human monovalent fragment was constructed
(Fab), which was able to recognize and neutralize Stx toxins. These fragments obtained
are promising tools for its use in the diagnosis and therapy of intoxication by STEC.
Keywords: Recombinant antibodies, immunoassay, protein purification, bacterial toxins.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1

Diarreia
Apesar do atual sucesso global para a redução da mortalidade causada pela

diarreia nos últimos 30 anos, esta ainda permanece como a segunda causa de
mortalidade infantil de crianças abaixo de cinco anos ao redor do mundo (LANATA et
al., 2013).

De fato, é estimado que a diarreia seja responsável por 9,9% das 6,9

milhões de mortes de crianças (LIU et al., 2012; WALKER et al., 2013). Em países em
desenvolvimento, a situação é ainda mais alarmante, onde crianças menores de três
anos, sofrem em média, três episódios de diarreia a cada ano, sendo esta uma das
principais causas da desnutrição infantil, o que deixa as crianças, assim como pessoas
imunocomprometidas e idosos, que são mais vulneráveis, tanto a novos episódios de
diarreia, como ao desenvolvimento de outras doenças, podendo levar à morte (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2009).
No Brasil, a diarreia é uma das principais causas de morbidade e mortalidade
infantil, em especial nas regiões norte e nordeste, sendo influenciadas por diversos
fatores complexos, entre eles, os sociais, econômicos e culturais. No período de 1995
a 2005, cerca de 39.421 mortes ocorreram por diarreia e mais de 1 milhão de
internações de crianças menores de um ano foram também associadas a ela
(OLIVEIRA e LATORRE, 2008). Isto afeta o desenvolvimento infantil, assim como a
sociedade, pelos custos diretos e indiretos que geram, como a demanda aos serviços
públicos, atendimento ambulatorial, pronto atendimento, hospitalizações, perdas de dias
de trabalhos e de escola, gastos com medicamentos e transportes.
A doença diarreica apresenta diversos sintomas, como náuseas, febre e dor
abdominal (AMANI et al., 2015), e pode ser dividida em três principais categorias com
base na sua apresentação clínica: (i) Diarreia aquosa aguda, associada a patógenos
como Vibrio cholerae e Rotavírus, geralmente dura vários dias, apresentando grande
risco de desidratação e podendo ser fatal especialmente para crianças, idosos e
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pessoas imunocomprometidas; (ii) Diarreia ou disenteria hemorrágica aguda, evidente
na

infecção

por

Campylobacter,

Salmonela,

Shigella,

Escherichia

coli

enterohemorrágica, Entamoeba histolytica e outros organismos, podendo também levar
a desidratação. O maior risco associado com esta infecção é o dano intestinal, sepse e
desnutrição; (iii) Diarreia persistente, dura 14 ou mais dias e é usualmente associada
com infecção por parasitas, mas pode ser causada de maneira não infecciosa como no
caso da síndrome do intestino irritável. A duração prolongada da diarreia eleva o risco
de deficiência nutricional, infecções extra intestinais, e desidratação, especialmente em
crianças, idosos, e pessoas imunocomprometidas (FLETCHER et al., 2013).
Os principais fatores de risco para a diarreia são falta de condições sanitárias, a
idade, baixa acidez gástrica, uso de antibióticos e imunossupressão (AMANI et al.,
2015). A transmissão dos agentes causadores pode ocorrer por diversas vias, como
água e alimentos contaminados, via fecal-oral, e de pessoa a pessoa. Uma porção
significativa dessas doenças gastrointestinais, cerca de 36%, é transmitida via alimento
contaminado. Desses 36% atribuídos a infecções alimentares, 30% são causados por
bactérias, 3% por parasitas, e 67% por vírus. Porém, a maioria das enfermidades
gastrointestinais são transmitidas via fecal-oral, muitas vezes de maneira indireta, como
contaminação por fezes no solo, alimentos, água, que se não higienizados
corretamente levam à infecção. Levando em consideração que em todo o mundo,
cerca de 1 bilhão de pessoas não possuem acesso à água tratada, 2,5 bilhões não tem
acesso ao saneamento básico, além de 1,1 bilhão defecarem a céu aberto, pode-se
imaginar o cenário ideal para a proliferação e disseminação dos patógenos causadores
de diarreia (WHO, 2011; WHO, 2012). Sendo assim, se pode afirmar que a diarreia é
um dos principais problemas de saúde pública no mundo.
Dos patógenos causadores de diarreia, os diferentes patotipos de Escherichia
coli diarreiogênicas (DEC) são responsáveis por 30 a 40% dos episódios de diarreia
aguda nos países em desenvolvimento, atingindo principalmente crianças abaixo de
cinco anos e idosos (O’ RYAN et al., 2005), perdendo apenas para o Rotavírus
(LANATA et al., 2013). Infecções por cepas de DEC geralmente indicam a falta de
higiene, por isso que, em cerca de 63% das crianças com diarreia persistente nos
países em desenvolvimento estas são isoladas (LANATA et al., 2013).
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1.2.

Escherichia coli
Escherichia coli (E. coli) é um bacilo gram-negativo, facultativo, que coloniza o

intestino humano poucas horas após o nascimento, e depois disso, estabelece uma
relação mutualmente benéfica com seu hospedeiro. Desde sua identificação em 1885,
este microrganismo tem se tornado uma das espécies bacterianas mais estudadas, isto
porque são facilmente cultivadas e manipuladas geneticamente em laboratório, além de
adquirirem elementos genéticos móveis com certa frequência. Estas cepas geralmente
permanecem confinadas ao lúmen do intestino inofensivamente, entretanto, quando o
hospedeiro está debilitado ou imunossuprimido, ou ainda, quando as barreiras
gastrointestinais são violadas, até mesmo uma cepa não patogênica de E. coli pode
causar infecções (NATARO E KAPER, 1998). Além disso, mesmo pessoas saudáveis
podem ser suscetíveis a infecção por vários clones altamente adaptados de E. coli, que
juntos possuem a habilidade de causar um amplo espectro de doenças em humanos.
Essas E. coli patogênicas podem causar infecções entéricas/diarreicas (DEC) ou
extraintestinais (ExPEC). As infecções por ExPEC são principalmente no trato urinário
(causada pela E. coli uropatogênica – UPEC) e sepse/meningite (causadas pela E. coli
causadora de meningite neonatal – NMEC) (CLEMENTS et al., 2012).
Por outro lado, isolados de DEC são usualmente classificados em diferentes
patotipos, de acordo com seus mecanismos de virulência específicos, síndromes
clínicas relacionadas, e seus aspectos epidemiológicos em: E. coli enteropatogênica
(EPEC), E. coli produtora da toxina de Shiga (STEC) e seu subgrupo E. coli
enterohemorrágica (EHEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli enteroagregativa
(EAEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli difusamente aderente (DAEC) (KAPER et.
al., 2004). Outros dois subgrupos têm emergido recentemente, como a E. coli invasiva
aderente (AIEC), a qual tem sido associada com a doença de Crohn, mas não com
infecções diarreicas, e a E. coli enteroagregativa produtora da toxina de Shiga
(STEAEC), responsável pelo surto de diarreia e síndrome hemolítica urêmica na
Alemanha em 2011 (CROXEN e FINLAY, 2010; CLEMENTS et. al., 2012).
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Destes patotipos, EPEC, ETEC e EAEC são as mais relacionadas com surtos de
diarreia infantil em crianças abaixo de cinco anos em países em desenvolvimento
(CLEMENTS et. al., 2012), sendo as duas primeiras categorias mais relacionadas com
mortes destas por diarreia (LANATA et al., 2013), enquanto que em países
desenvolvidoss infecções por estes patotipos são brandas ou autolimitadas. Já EHEC,
e mais recentemente EAEC e STEAEC, são os principais patotipos associados com
surtos de infecção em países desenvolvidos (CLEMENTS et. al., 2012).

Por este

motivo, EPEC, ETEC, EAEC e STEC são as que possuem maior significância
epidemiológica relacionada com a maioria dos surtos diarreicos no mundo.
No presente trabalho destacam-se as STEC, grande grupo onde se encontram
os subgrupos EHEC e STEAC, caracterizados principalmente pela produção de uma
toxina citotóxica conhecida como toxina de Shiga, verocitotoxina ou Stx.
Isolados de STEC são classificadas dentre os seis patotipos de DEC como a
mais virulenta, ocorrendo na forma de surtos e casos esporádicos em países
desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo endêmica na Argentina, por exemplo.
Cepas desse patotipos podem permanecer assintomático em humanos, ou ainda
causar um amplo espectro de doenças, desde diarreia suave/leve, até formas graves e
severas, como a colite hemorrágica (CH), caracterizada pela presença de sangue nas
fezes na forma de uma diarreia sanguinolenta, e a síndrome hemolítica urêmica (SHU)
(O’BRIEN et al., 1983).

A SHU é caracterizada pela falência renal aguda,

trombocitopenia e anemia hemolítica microangiopática, sendo mais grave em crianças
abaixo de cinco anos, idosos e pessoas imunocomprometidas (MELTON-CELSA et al.,
2012). A diarreia pode se tornar sanguinolenta depois de 1 ou 2 dias após a infecção e
se ocorrer SHU, há a ocorrência de CH em 5 a 7 dias. A taxa de ocorrência de SHU
durante um surto varia de 0 a 15% (BANATVALA et al., 2001), e de mortes causadas
nesses casos de SHU mediados por STEC são de 5% dos pacientes (MELTON-CELSA
et al., 2012).
Nas últimas duas décadas, o sorotipo enterohemorrágico EHEC O157:H7 foi
responsável por surtos de intoxicação ao redor do mundo, tornando-se um problema de
saúde pública mundial (TARR et al., 2005). Entretanto, outros sorogrupos também
podem causar surtos de infecção alimentar e SHU, como os sorotipos O26:H11,
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O103:H2, O111:NM e O145:NM (TARR et al., 2005; KARMALI, 2004; ZOJA et al.,
2010).
No Brasil, os casos de infecções por STEC são esporádicos e de diarreia não
hemorrágica, principalmente com isolados não-O157 (VAZ et al., 2004; IRINO et al.,
2007). Casos de SHU associados à isolados de STEC tanto O157 como não O157
foram reportados em São Paulo, atingindo em especial crianças (IRINO et al., 2002;
GUTH et al., 2002; SOUZA et al., 2007). É importante salientar que, embora, o gado
seja o principal reservatório de STEC, sua presença no gado leiteiro, de corte e em
abatedouro varia de 10 a 95% dependendo da região do Brasil (FERREIRA et al., 2014;
OLIVEIRA et al., 2008; TIMM et al., 2007; AIDAR-UGRINOVICH et al., 2007; FARAH et
al., 2007; IRINO et al., 2005; LEOMIL et al., 2003; MOREIRA et al., 2003; CERQUEIRA
et al., 1999), também existem relatos da presença de STEC no rebanho ovino
(MARTINS et al., 2014; MARTINS et al., 2015), em cabras (OLIVEIRA et al., 2008) e em
porcos (MARTINS et al., 2011).
A infecção por STEC ocorre quando alimentos e água contaminados ou material
fecal são ingeridos, embora ocorra contaminação pessoa-pessoa em alguns casos,
principalmente dentro do ambiente familiar. Além disso, pode ocorrer contaminação
direta do animal para humanos em zoológicos. O número de bactérias estimado para
estabelecer a infecção é menor que 100 organismos (TILDEN et al., 1996), embora
estudos sugiram que a dose necessária para causar a doença seja dependente da cepa
de STEC, da fonte de infecção e da suscetibilidade do hospedeiro (TEUNIS et al.,
2008).

1.3

Mecanismos de virulência das STEC
O fator de virulência comum às STEC é a produção da toxina de Shiga (Stx).

Esta potente toxina é produzida a partir dos genes stx1 e/ou stx2, localizados em um
fago lambda lisogênico integrado ao genoma, e que podem ser transferidos
geneticamente de maneira horizontal (PALERMO et al., 2009).
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Este fago carreador do gene, após produzir as toxinas, as liberam no lúmen
intestinal a partir da ativação do seu ciclo lítico, que pode ser ativado tanto por quorun
sensing, como pelo sistema SOS da bactéria após danos no DNA, este por sua vez,
pode ser engatilhado pelo uso de antibióticos como as quinolonas, por exemplo. Os
fagos também podem infectar outras bactérias gram-negativas da microbiota (já que
estas toxinas são montadas no espaço periplasmático) para assim, produzir Stx, o que
piora o quadro de intoxicação.

As toxinas produzidas por estes fagos, ganham a

corrente sanguínea, onde encontram os receptores nas células alvo (ZOJA et al., 2010;
MCGANNON et al., 2010).
As toxinas Stx podem ser encontradas em duas formas com variantes, sendo
três para Stx1 (Stx1a, Stx1c e Stx1d) e sete para Stx2 (de Stx2a a Stx2g) (PALERMO
et al., 2009), as toxinas Stx1 e Stx2 possuem 60% de similaridade (MCGANNON et al.,
2010), além disso, Stx1 se diferencia em apenas um aminoácido da toxina Stx de
Shigella dysenteriae (TUMER e Li, 2012). Os tipos Stx2a e Stx2c são considerados os
mais virulentos e epidemiologicamente relacionadas à surtos de intoxicação alimentar e
SHU em humanos. Os isolados podem produzir somente Stx1, Stx2 ou ainda múltiplas
formas de Stx1 e Stx2 (SCHEUTZ et al., 2001).
Estas citotoxinas são integrantes de um grupo conhecido como RIP (do inglês
ribosome inactivating proteins) do tipo II, ou proteínas que inativam ribossomos.
Toxinas pertencentes a este grupo são consideradas mais tóxicas, e por isso, possuem
maior atenção como agentes de bioterrorismo (TUMER e LI, 2012). Todas as variantes
de Stx partilham da mesma estrutura do tipo AB5, que consiste numa subunidade ativa
A de 32 kDa, associadas à cinco subunidades idênticas B, de 7,7 kDa cada uma, estas
são responsáveis pela ligação ao receptor globo-tri-tetraosilceramida (Gb3/Gb4). Os
rins possuem grandes quantidades de Gb3, o que faz desse órgão o mais afetado
durante a intoxicação, porém, estes receptores estão presentes na superfícies de
outras células eucarióticas, principalmente no túbulo endotelial microvascular,
particularmente aquelas dos intestino e cérebro (LEE et al., 2008).
A subunidade B induz a endocitose da toxina em células sensíveis, após
invaginação da membrana plasmática (MALLARD et al., 1998), Stx deixa a via
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endocítica e viaja através do complexo de Golgi e retículo endoplasmático por
transporte retrógrado. A subunidade A catalítica é direcionada para o citosol onde
alcança o alvo molecular, esta subunidade é uma N-glicosidase que remove uma
adenina do rRNA, depurando a alça conservada da α-sarcina do rRNA 28S, inibindo a
síntese de proteínas e levando à morte celular por apoptose das células intoxicadas
(CLEMENTS et al., 2012) (Figura 1). A consequência da intoxicação é o gatilho de
respostas perigosas como disfunção vascular, recrutamento de leucócitos e formação
de trombo, o que leva à SHU (ZOJA et al., 2010).

Figura 1 - Esquema representativo da ação da toxina de Shiga no interior da célula intoxicada. FONTE:
Adaptado de Donnenberg (2010).

Para os patógenos enterohemorrágicos das STEC, as EHEC, além da toxina Stx,
ainda possuem um sistema de secreção do tipo 3 (T3SS), que insere proteínas efetoras
bacterianas diretamente para dentro das células hospedeiras, com o objetivo de
subverter os processos celulares das mesmas. Nestas linhagens, o T3SS é codificado
em uma ilha de patogenicidade denominada locus of enterocyte effacement (LEE), uma
região altamente conservada entre os patógenos que causam a lesão Attachment and
Effacement (A/E) (ELLIOTT et al., 1998).
Nesta ilha, também estão localizados: o gene eae (E. coli attachment effacement),
responsável por codificar uma proteína de membrana externa, denominada intimina,
que medeia a adesão íntima da bactéria à célula epitelial (JERSE et al., 1990;
FRANKEL et al., 1994); os genes esp (EPEC secreted proteins), responsáveis pela
codificação de proteínas efetoras e estruturais como EspA, EspB, EspD, EspF, EspG,
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EspH; o gene map (mitochondria associated protein) que codifica a proteína Map
(KAPER et al., 2004); e o gene tir (translocated intimin receptor) que codifica a proteína
efetora de 90 kDa denominada Tir, que também é direcionada para o interior da célula
epitelial, adotando a conformação de grampo na membrana celular do hospedeiro, onde
seu domínio extracelular interage com a intimina localizada na membrana externa da
bactéria. Este processo inicia a cascata que resultará no acúmulo de actina, e de
outros elementos do citoesqueleto nos sítios de ligação da bactéria no interior do
enterócito, resultando na formação de uma estrutura semelhante a um pedestal que
caracteriza esta lesão (Figura 2) (KENNY e WARAWA, 2001; ZOJA et al., 2010).
Didaticamente o mecanismo da lesão A/E é dividido em três estágios:

(i)

aderência inicial à célula hospedeira, (ii) produção e translocação das proteínas
bacterianas por uma agulha formada pelo complexo de secreção do tipo III e (iii) ligação
da intima ao receptor Tir com a formação do pedestal (CHEN et al., 2005; GARMENDIA
et al., 2005; NATARO e KAPER, 1998; VALLANCE e FINLAY, 2000). Esta aderência
intima da bactéria ao epitélio intestinal, faz com que a intoxicação por EHEC seja mais
acentuada, devido à maior superfície de contato da bactéria com a célula do hospedeiro
durante a liberação de Stx.

Após a liberação da toxina, ocorre dano nos vasos

sanguíneos do cólon levando à diarreia sanguinolenta. Além disso, o lipopolissacarídeo
(LPS) das EHEC pode entrar na circulação sistêmica, promovendo processos
inflamatórios que contribuem para a patogênese do dano renal (ZOJA et al., 2010).
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EHEC

Célula Intestinal

Figura 2 - Ilustração esquemática da lesão A/E produzidas por linhagens de E. coli LEE-positivas em
células do epitélio intestinal. FONTE: Adaptado de Jores et al. (2004).

Outros fatores de virulência têm sido relacionados com STEC, além de Stx e os
fatores ligados à LEE. Isso inclui inúmeras adesinas, outras toxinas, e diversos fatores
que possuem um papel na colonização (tanto humana quanto animal) ou em outros
passos da patogênese. Dentre estes é valido citar a citotoxina subtilase, devido à sua
capacidade de induzir uma patologia semelhante à SHU, quando esta foi injetada em
animais (WANG et al., 2007), porém seu papel exato na patogênese ainda é
desconhecido.

As

subtilases

também

são

toxinas

AB5,

que

agem

como

serinoproteases clivando a chaperona BiP da célula hospedeira, uma atividade que leva
à uma resposta ao estresse e a apoptose (PATON e PATON, 2010; PATON et al.,
2001; MELTON-CELSA et al., 2012).
Atualmente, dois aspectos merecem atenção com relação à doença diarreica
envolvendo intoxicação; diagnóstico precoce (tanto para o paciente quanto para a fonte
do surto), e a abordagem terapêutica de neutralização da toxicidade.

A alta

especificidade e afinidade dos anticorpos têm feito dessas moléculas ferramentas
utilizadas numa ampla variedade de aplicações em biotecnologia, para utilização tanto
no diagnóstico como na terapia de diversas enfermidades (GENST et al., 2014; SIDHU
e FELLOUSE, 2006; HOLLINGER e HUDSON, 2005).
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1.4.

Tecnologia do anticorpo recombinante

A habilidade da resposta imune humoral dos mamíferos em gerar um vasto
repertório de anticorpos em resposta a antígenos, tem sido explorada para uso em uma
série de aplicações biotecnológicas, como diagnóstico, terapia e pesquisa básica
(REDDY et al., 2010).
Anticorpos são glicoproteínas complexas, secretadas em larga escala pelas
células do plasma, os linfócitos B, e pelos plasmócitos nos tecidos linfoides e
conjuntivo. Os anticorpos intactos (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD) são reagentes altamente
específicos, além de serem a chave da nossa defesa contra patógenos e toxinas
(HOLLIGER e HUDSON, 2005).

Das cinco classes de anticorpos produzidos, a

molécula de IgG é a mais amplamente utilizada na terapia e pesquisa em anticorpos,
entre outras razões, por ser o principal anticorpo encontrado no soro (HOLLINGER e
HUDSON, 2005; FLAJNIK e KASAHARA, 2009).
Sua estrutura em Y é bivalente com diferentes domínios funcionais: O domínio
Fc (Fração cristalizável) recruta efetores de funções citotóxicas via complemento e/ou
via interação com os receptores γFc (Receptores Fc para gama globulinas) (WOOF et
al., 2004; WARD et al., 2005). O domínio Fab (Fragmento de ligação ao antígeno) é
responsável pela ligação ao antígeno, a habilidade de se ligar a dois antígenos ao
mesmo tempo aumenta muito sua afinidade funcional e confere alto tempo de retenção
(também chamado de avidez) em muitos receptores de superfície celular e a antígenos
polivalentes (HOLLINGER e HUDSON, 2005).
Fab é composto por dois domínios variáveis pesados (VH), dois domínios
variáveis leves (VL) idênticos, ligadas por pontes dissulfeto, além de dois domínios
constantes também idênticas. Os seres humanos apresentam apenas dois tipos de
domínios leves possíveis, κ (kappa) e λ (lambda) que são compartilhadas pelas
diferentes globulinas. Já os domínios pesados são responsáveis por diferenciar as
globulinas, por exemplo, as moléculas de IgG possuem o domínio pesado γ (gama), e
por isso são chamadas de imunogamaglobulinas, ainda existem outros domínios
pesados, como ocorrem com as imunoalfaglobulinas (IgA), que possuem o domínio
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pesado α (alfa), imunodeltaglobulinas (IgD) que possuem o domínio pesado δ (delta),
imunoepsilonglobulinas (IgE) que possuem o domínio pesado ε (épsilon), e
imunomiglobulinas (IgM) que possuem o domínio pesado µ (mi).
Os domínios variáveis são compostos por duas folhas beta conservadas e seis
alças hipervariáveis de interação direta ao antígeno, o paratopo, conhecido como CDR
(Complementarity Determining Region) (Figura 3) (FEIJE e BUCHNER, 2014;
HOLLINGER e HUDSON, 2005; ALMAGRO, 2004). Os CDRs conferem afinidade ao
antígeno, e são formados a partir do rearranjo dos genes VDJ (do inglês “variablediversity-joining”) para os domínios pesados e VJ para os domínios leves, durante a
maturação dos linfócitos B.
Cada domínio variável é composto por três regiões CDR que sofrem mutações
somáticas, o que confere a diversidade clonal desses linfócitos, em especial o CDR-H3
(ROGOSCH et al., 2012) (Figura 3). O sítio de ligação ao antígeno é dotado de um
repertório teoricamente ilimitado de diversidade, sendo cerca de 1015 diferentes
recombinações e por sua vez, especificidades, porém, os seres humanos expressam
apenas 1% desta diversidade (SCHROEDER et al., 1987; ROGOSCH et al., 2012).
Dependendo do antígeno a ser reconhecido, o CDR-H3 assume diferentes formas
tridimensionais com voltas e curvas para o melhor reconhecimento do mesmo. Além
disso, o gene D regula a hidrofobicidade deste CDR, o que também é importante no
reconhecimento dos antígenos (ROGOSCH et al., 2012).

32

	
  

	
  

Figura 3 - Esquema da estrutura da molécula de anticorpo IgG, indicando as diferentes porções da
molécula e a localização dos CDR. FONTE: Adaptado de Hollinger e Hudson (2005).

Os anticorpos tem se mostrado moléculas excelentes para o desenvolvimento de
reagentes ligantes de alta afinidade à proteínas para ser utilizado em ensaios
imunossorológicos ou na terapia contra intoxicações. Os ensaios imunossorológicos
apresentam diversas vantagens quando comparados a outros métodos de detecção.
Dentre as inúmeras vantagens desses podemos citar: alta especificidade, sensibilidade,
fácil preparação da amostra, fácil execução, além da rápida obtenção dos resultados.
Antes do desenvolvimento da tecnologia dos hibridomas, anticorpos para
propósitos biotecnológicos tinham que ser produzidos como soros policlonais (pAbs)
resultante da imunização de animais, que apresentavam-se como uma mistura de
moléculas com diferentes afinidades e especificidades, sendo produzidos em
quantidades limitadas.

Mesmo assim, já existiam inúmeras aplicações, incluindo

imunização passiva para propósitos terapêuticos (GENST et al., 2014).
A tecnologia do hibridoma revolucionou este campo, permitindo a produção de
anticorpos monoclonais (mAbs) específicos. Esta tecnologia envolve a fusão de células
de mieloma imortais com células de baço produtoras de anticorpos, o híbrido resultante
33

	
  

	
  
desta fusão conta com duas características importantes; a capacidade de se multiplicar
e de produzir anticorpos ilimitadamente, os quais apresentam homogeneidade e alta
especificidade (BAHARA et al., 2013).

Entretanto, a produção de anticorpos

monoclonais por esta metodologia tem desvantagens, como a utilização de animais, já
que a maturação dos anticorpos é dependente do animal imunizado. Exemplos comuns
de insucesso, são produção de anticorpos contra certas toxinas que causam a morte do
animal, e contra antígenos pouco imunogênicos.

Salientado ainda que esses

anticorpos não são passíveis de melhoramento via engenharia genética (BAHARA et
al., 2013).

Além disso, estas moléculas são basicamente de origem animal,

principalmente camundongos, o que pode levar a resposta adversa denominada de
HAMA (do inglês “Human anti-mouse antibody”), resultando na ineficiência do anticorpo
administrado e complicações para o paciente.
Mais recentemente, uma importante combinação de tecnologias, como a
quimerização e a humanização, tem aumentado a eficiência dos monoclonais murinos,
e levado a aprovação regulamentada de imunoglobulinas e moléculas clássicas de
fragmentos de anticorpos monovalentes (Fab), como ferramentas tanto para terapia
como para diagnóstico, isso porquê, na terapia com o anticorpo intacto, em alguns
casos, a porção Fc possui efeitos tóxicos. A fim de remover esse domínio, e seus
efeitos associados, os IgGs tiveram seus domínios separados, inicialmente através de
proteólise, e mais tarde, ajudados pela engenharia genética, em fragmentos
monovalentes (Fab, scFv, domínios VH) ou fragmentos bivalentes (Fab’2, diabodies,
minibodies, entre outros) (Figura 4) (HOLLINGER e HUDSON, 2005; HUDSON e
SOURIAU, 2003).
Além disso, tecnologias como phage display (MCCAFFERTY et al., 1990),
ribossomedisplay (DREIER e PLUCKTHUN, 2011), e yeast-display (FELDHAUS e
SIEGEL, 2004) tiveram um impacto significante no desenvolvimento de fragmentos de
anticorpos recombinantes (rAbs), incluindo Fab (porção Fab monovalente ligada por um
ligante peptídico) e scFv (cadeias variáveis ligadas por um ligante peptídico), até
moléculas de alta avidez multivalentes como diabodies e tetrabodies, que vem sendo
utilizados para vários propósitos, desde detecção (diagnóstico) até terapia contra
câncer, por exemplo (HUDSON e SOURIAU, 2003; HOLLINGER e HUDSON, 2005).
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Essas metodologias permitem o desenvolvimento de repertórios imunológicos in
vitro, e podem ser utilizadas sem a necessidade de imunização direta de hospedeiros
vivos, tornando-se assim uma alternativa atrativa aos hibridomas, em especial para
antígenos de baixa imunogenicidade. Os sistemas de expressão microbiana propõe
ainda uma alternativa de menor custo na produção desses anticorpos específicos, para
a utilização como ferramentas em testes de diagnóstico, e na terapia de anticorpos
(GENST et al., 2014).
Repertórios de anticorpos (bibliotecas de anticorpos) são o pré-requisito
fundamental para o desenvolvimento de anticorpos recombinantes via seleção por
Phage Display, por exemplo.

Nos últimos anos, quatro tipos de bibliotecas foram

estabelecidas: imune, naive, semi-sintética e sintética (INBAR e BANHAR, 2012;
AHAMD et al., 2012). Essas bibliotecas variam nas origens dos fragmentos variáveis
de anticorpos, assim como no seus tamanhos, combinações, plataformas de
disposições compatíveis, e nas suas aplicações práticas.
A biblioteca imune é construída com os genes dos domínios variáveis de
anticorpos de células B derivadas de diferentes animais imunizados com os antígenos
alvo, como camundongos (XU et al., 2003), camelos (RAHBARIZADEH et al., 2004),
ovelhas (CHARLTON et al., 2001) e também humanos (OKADA et al., 2006).

A

biblioteca naive é derivada de doadores de células B não imunizados com os antígenos
alvos, e que são construídas a partir de um conjunto de genes V do mRNA de IgM
(SHEETS et al., 1998).

O próximo passo evolutivo na criação de repertórios de

anticorpos foi a introdução de componentes sintéticos dentro de uma diversidade
natural de anticorpos, que é o caso das bibliotecas semi-sintéticas. Já as bibliotecas
sintéticas também derivam de fontes não imunes, são preparadas de maneira
totalmente sintética por combinação de sequências de genes germinais, juntamente
com regiões randomizadas de CDR, responsáveis pela ligação ao antígeno (KNAPPIK
et al., 2000).
Bibliotecas sintéticas são construídas do zero, permitindo assim a incorporação
de certas características específicas, como sequências de arcabouços humanos
estáveis, que aumentam a funcionalidade dos anticorpos e diminui o risco de
imunogenicidade para propósitos terapêuticos (PERSSON et al., 2013), por isso, essas
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bibliotecas são largamente escolhidas para selecionar ligantes de maior afinidade que
os anticorpos monoclonais (AHMAD et al., 2012). Em contrapartida, para se construir
uma biblioteca sintética altamente funcional, é necessário um conhecimento detalhado
da estrutura e função dos anticorpos, a fim de evitar que proteínas fora de conformação
ou agregados se formem devido a utilização de uma diversidade química, ou sítios
estruturais inapropriados no desenho da biblioteca (SIDHU e FELLOUSE, 2006).

Figura 4 - Representação esquemática de diferentes formatos de anticorpos, mostrando a molécula de
IgG intacta, ao lado das imunoglobulinas de camelídeos e tubarões (IgNAR), que também
podem ser utilizados para produção de anticorpos recombinantes. FONTE: Hollinger e
Hudson (2005).

Com relação aos formatos possíveis, os fragmentos variáveis de cadeia única
(scFv) e os fragmentos ligantes de antígenos (Fab) são os mais populares. Os
fragmentos de anticorpos Fab e scFv compreendem ambos domínios variáveis,
normalmente mantendo a especificidade, monovalência e afinidade de ligação ao
antígeno do seu IgG parental, enquanto mostra melhoras na penetração do tecido, na
farmacocinética e no reconhecimento dos epitopos (HOLLIGER e HUDSON, 2005).
Para formar um segmento único de DNA, o domínio variável pesado (VH) é ligado
ao domínio variável leve (VL), através de uma sequência que codifica para um
polipeptídeo de ligação flexível, que permite o distanciamento entre a porção C-terminal
de um domínio e a porção N-terminal do outro.

Dessa forma, a flexibilidade da

molécula expressa é preservada para melhor se ligar ao antígeno. Esse polipeptídeo
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pode apresentar tamanho e composição variável, prevenindo a dissociação entre os
domínios, além de influenciar na estrutura e valência do scFv. Geralmente,
polipeptídeos com 15 aminoácidos de comprimento apresentando os aminoácidos
(Gly4Ser1)3 na sua composição são os mais utilizados, uma vez que ligantes com
comprimento superior a 12 resíduos de aminoácidos permitem interações entre VL e VH
semelhantes às nativas (HOLLIGER e HUDSON, 2005; KORTT et al., 1997; ZDANOV
et al., 1994; JOOSTEN et al., 2003).
A produção desses fragmentos com alta afinidade, estáveis e com alto rendimento
pode ser o mais trabalhoso.

Vários sistemas de expressão, incluindo, bactérias,

leveduras, plantas, células de insetos e mamíferos, e até clonagem em animais
transgênicos tem sido comparados e avaliados (CHAMBERS et al., 2005). Com isso, o
avanço e adaptação da engenharia de fragmentos de anticorpos recombinantes, podem
levar a obtenção de ótimas ferramentas tanto para diagnóstico, como para terapia
(HOLLIGER e HUDSON, 2005).

1.5.

Métodos de diagnóstico e terapia das STEC
O teste padrão ouro para o diagnóstico das STEC é ensaio em células Vero

(células de rins de macaco verde) para confirmar a produção de Stx pelos isolados
bacterianos, no entanto, requer capacitação, demanda tempo, e tem alto custo, o que o
torna impróprio para diagnóstico em laboratórios de rotina (BETTELHEIM e BEUTIN,
2003).

Por outro lado, um grande número de métodos imunossorológicos para

detecção de Stx já foram desenvolvidos, e estão disponíveis comercialmente, entre
eles: o teste de aglutinação VTEC-Screen da SEIKEN (Japão); os kits para ELISA:
premier-EHEC (Meridian Bioscience, Inc. Cincinnati, OH, USA), Ridascreen Verotoxin
(R-biopharm, Darmstadt, Alemanha) e Prospect Shiga toxin (Alexon-Trend, REMEL,
Lenexa, KS, EUA); o colony immunoblot (SIFIN GmbH, Berlin, Alemanha) e o kit
imunocromatográfico
Alemanha).

Duopath

Verotoxin

Test

(DV)

(Merck

KgaA,

Darmstadt,

Apesar de disponíveis, estes testes não foram testados quanto sua

especificidade e sensibilidade por laboratórios independentes, além de serem caros
para o uso em laboratórios de rotina, em especial nos países em desenvolvimento.
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Com isso, o diagnóstico de rotina é baseado no isolamento da bactéria das fezes
(CORNICK et al., 2002), e detecção de Stx dos filtrados fecais (YAMADA et al., 1993),
como por exemplo o cultivo no ágar MacConkey-Sorbitol, que se baseia na habilidade
da E. coli O157 de não fermentar o sorbitol (KONEMANN, 1997; BOPP et al., 1999),
detectando somente o sorotipo O157:H7, o mais relacionado com surtos. No entanto,
há variantes do sorogrupo O157 e as STEC não-O157 que fermentam sorbitol, além de
outros sorotipos que emergiram como agentes de intoxicação alimentar, como
O104:H4, responsável pelo maior surto por STEC na Europa Central em 2011 (IBARRA
et al., 2013; BIELASZEWSKA et al., 2011; PATON e PATON, 1998).
Apesar de outros anticorpos para diagnóstico baseado no reconhecimento das
toxinas Stx1 e Stx2 (SKINNER et al., 2013; 2014; ROCHA et al., 2012; FERNÁNDEZBRANDO et al., 2011; BIELASZEWSKA et al., 2011; MUKHERJEE et al., 2002; HE et
al., 2013) terem sido descritos recentemente na literatura, nenhum deles esta disponível
comercialmente de maneira eficiente, com isso, há ainda a necessidade do
desenvolvimento de anticorpos para detecção dessas linhagens, de maneira rápida e
barata.
Com relação ao tratamento da intoxicação pelas toxinas Stx, antibióticos não são
recomendados para o tratamento de nenhum patotipo de E. coli produtora de toxina, em
especial para STEC, já que, como mencionado, a toxina Stx é codificada por fagos que
induzem a produção da toxina pelo estresse celular, portanto, antibióticos induzem o
sistema SOS da bactéria, o que leva a uma maior produção de Stx e piora na
intoxicação do paciente (SKINNER et al., 2013). Hoje em dia, o tratamento é limitado a
hidratação e cuidados de suporte aos sintomas. A alternativa para o tratamento da
infecção por essas linhagens e a prevenção de SHU, seria a neutralização da toxina Stx
por terapia de anticorpos.
De fato, diversos monoclonais contra Stx vem sendo avaliados em modelos
animais, em especial contra a toxina Stx2, a mais relacionada com SHU em humanos
(MUKHERJEE et al., 2002; SHEORAN et al., 2005; MOHAWK et al., 2010; LOPEZ et
al., 2010; PARMA et al., 2011; CHENG et al., 2013), um em particular, o urtoxazumab
(LOPEZ et al., 2010), se mostrou eficiente contra SHU, além de parecer seguro como
ferramenta de terapia, entretanto, permanece desconhecido se o anticorpos antitoxina
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administrados depois dos sintomas de diarreia prevenirão ou modificarão a ocorrência
de SHU. Mesmo sendo eficaz, a geração de anticorpos monoclonais é muito cara, e
demanda tempo e mão de obra especializada (HOLLIGER e HUDSON, 2005).
Com relação a anticorpos recombinantes, pesquisas e desenvolvimento de
fragmentos vêm sendo aplicados contra as toxinas Stx (TREMBLAY et al., 2013;
AKIYOSHI et al., 2010; MA et al., 2008), porém apesar de mostrarem neutralização,
nenhum é produzido em bactéria, o que em termos de custo de produção, se
assemelha aos monoclonais.
Neste contexto, o desenvolvimento de anticorpos recombinantes contra as
toxinas Stx produzidos em bactérias seria uma excelente ferramenta tanto para
diagnóstico, como para terapia desses patógenos surgindo os objetivos deste trabalho.
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2.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho consistiu na obtenção, purificação, e caracterização
funcional de fragmentos de anticorpos recombinantes contra as toxinas Stx1 e Stx2 de
Escherichia coli produtora da toxina de Shiga. Mais especificamente:
-

Obtenção de fragmentos do tipo scFv a partir de hibridomas já
caracterizados, para o desenvolvimento de uma ferramenta a ser
utilizada no imunodiagnóstico de isolados de STEC;

-

Obtenção de fragmentos do tipo Fab a partir de um conjunto
sintético de fagos que expressam Fab humano por Phage Display,
para o desenvolvimento de uma ferramenta a ser padronizada para
a terapia da intoxicação e prevenção de SHU.
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Obtenção dos fragmentos scFv

3.1.1. Cultivo e manutenção dos hibridomas
Os hibridomas utilizados no trabalho (tabela 1) foram obtidos em trabalhos
anteriores e estavam armazenados em nitrogênio líquido. Primeiramente, as alíquotas
congeladas foram retiradas do nitrogênio líquido e transferidas imediatamente para o
gelo, seguido de incubação em banho-maria a 37oC, até que ocorresse seu degelo
total. As alíquotas foram então transferidas para 10 mL de meio RPMI (Roswell Park
Memorial Institute-Cultilab) pré-aquecido, e centrifugadas a 6.00 xg, por 5 min.

As

células foram ressuspensas em 7 mL de RPMI pré-aquecido, e transferidas para uma
garrafa de cultivo de células, seguida de incubação a 37oC, com 5% de CO2. Para
manter as células viáveis, o meio foi trocado a cada dois dias, sempre utilizando meio
pré-aquecido a 37oC. Na primeira troca, uma alíquota do meio usado foi reservada para
ser testada por ELISA, com o objetivo de avaliar se os hibridomas ainda permaneciam
estáveis, e secretando os anticorpos em questão.
Tabela 1: Relação dos hibridomas utilizados.

HIBRIDOMAS

DESCRIÇÃO

FONTE

K1 3E2 anti-Stx1

IgG1, KD = 3,4X10-10 M

Rocha et al. (2012)

K1 2E11 anti-Stx2

IgG1, KD = 6,14X10-10 M

Rocha et al. (2012)
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3.1.2. Ensaio de ELISA para avaliar a secreção de anticorpos pelos hibridomas
Os tampões utilizados nos ensaios a seguir foram: PBS 0,1 M (NaCl 1,36 M;
KCL 0,02 M; Na2PO4 0,08 M; KH2PO4 0,01 M); PBS 0,01 M (NaCl 0,136 M; KCL 0,002
M; Na2PO4 0,008 M; KH2PO4 0,001 M); PT (PBS 0,01 M com 0,05% de Tween 80); PB
1% (PBS 0,01 M com 1% BSA).
Nos ensaios de ELISA todas as incubações foram realizadas em câmara úmida,
e a cada passo as placas eram lavadas quatro vezes, com 200 µL/poço de tampão PT.
Ao término dos ensaios as reações eram reveladas com 100 µL/poço de TMB
(BD) por 10 min, sob agitação, sendo interrompida com o mesmo volume de H3PO4 1
M. As absorbâncias foram realizadas utilizando o comprimento de onda de 450 nm.

3.1.2.1. ELISA indireto
Para avaliar a estabilidade e a capacidade de secretar anticorpos do hibridoma
K1 3E2 anti-Stx1 foi realizado o ensaio de ELISA indireto, como controle negativo foi
utilizado PB1%.
Uma placa de 96 poços (Hight binding – Costar) foi sensibilizada com 100
µL/poço de 1 µg/mL da proteína purificada Stx1 (importada de Tufts University School of
Medicine, Boston, MA, USA) diluída em PBS 0,01 M, e incubada a 4oC, por 18 h. Em
seguida, a placa foi bloqueada com 200 µL/poço, utilizando a solução de bloqueio PB
1%, seguido de incubação a 37oC, por 30 min.
O sobrenadante do hibridoma K1 3E2 anti-Stx1 foi adicionado à placa, 100
µL/poço, seguida de incubação 37oC, por 1 h.
O segundo anticorpo, anti-IgG de camundongo conjugado à peroxidase (Sigma)
foi adicionado, 100 µL/poço, diluído 1:10.000 em PBS 0,01 M, e a placa incubada a
37oC, por 45 min. A revelação do teste seguiu conforme descrito acima.
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3.1.2.2. Obtenção da fração enriquecida em IgG do soro de coelho anti-Stx1 e anti-Stx2
O IgG de coelho utilizado em ensaio de ELISA de captura, como anticorpo de
captura, foi purificado a partir do soro já previamente obtido e congelado no laboratório,
seguindo protocolo descrito por Mckinney e Packinson, (1987).
O soro do coelho foi diluído quatro vezes em tampão acetato de sódio 0,06 M
(pH 4.0) e o pH ajustado para 4.5. Em seguida, ácido caprílico (P.A.) foi gotejado na
amostra e esta se manteve sob agitação por 30 min. A amostra foi centrifugada 10.000
xg, por 30 min, e ao sobrenadante separado foi adicionado PBS 0,1 M na proporção de
10:1.

O pH da amostra foi novamente ajustado para 7.4 com NaOH 5 N.

O

sobrenadante foi resfriado a 4oC, e fracionado com sulfato de amônio (0,277 g/mL) por
30 min, sob agitação. A amostra foi novamente centrifugada 5.000 xg, a 4oC, por 15
min. O sedimento foi ressuspenso em PBS 0,01 M. A amostra foi então dialisada com
PBS 0,01 M, utilizando membranas de 12 a 14 kDa hidratadas com glicerina 10%.
Após a diálise, a amostra foi aquecida a 50oC, por 20 min, e logo em seguida
centrifugada a 5.000 xg, por 20 min. A amostra foi distribuída em alíquotas e estas
armazenadas a -20oC.

3.1.2.3. ELISA de captura
Já com relação ao hibridoma K1 2E11 anti-Stx2, a estabilidade e a capacidade
de secretar anticorpos foram avaliadas por ensaio de ELISA de captura, e PB 1%
também foi utilizado como controle negativo como padronizado por Rocha et al. (2012).
Uma placa de 96 poços (Hight binding – Costar) foi sensibilizada com 100
µL/poço de 250 µg/mL da fração enriquecida em IgG do soro policlonal de coelho antiStx2, diluído em PBS 0,01 M, e incubada a 4oC, por 18 h. O bloqueio também foi
realizado com 200 µL/poço de solução PB, incubando a placa a 37oC, por 30 min.
A toxina Stx2 purificada (importada de Tufts University School of Medicine,
Boston, MA, USA) foi então adicionada, sendo 100 µL/poço de 1 µg/mL da toxina
diluída em PBS 0,01 M, e a placa foi novamente incubada a 37oC, por 2 h. Após as
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lavagens, 100 µL/poço do sobrenadante do hibridoma K1 2E11 foi adicionado e a placa
incubada a 37oC, por 1 h.
O segundo anticorpo, anti-IgG de camundongo conjugado à peroxidase (Sigma)
foi adicionado, 100 µL/poço, diluído 1:10.000 em PBS 0,01 M, e a placa incubada a
37oC, por 45 min. A revelação do teste seguiu conforme descrito anteriormente.

3.1.3. Extração de RNA dos hibridomas e RT-PCR
A extração de RNA dos hibridomas foram realizadas utilizando o kit RNeasy®
Plus mini kit (Qiagen) seguindo as especificações do fabricante.
O RNA extraído dos hibridomas foi quantificado pela medida de sua absorbância
em comprimento de onda de 260 nm, diluído em tampão Tris-HCl 10 mM, pH 7.5. Para
uma boa extração, a leitura deveria estar acima de 0.15.

Para determinar a

concentração, foi levado em consideração a relação de uma unidade correspondente a
44 µg de RNA/mL. A razão 260/280 também foi analisada para determinar a pureza do
RNA extraído. O RNA foi considerado puro quando a razão 260/280 estava entre 1.8 a
2.1. O RNA extraído foi tratado com DNAse, seguindo a proporção de 5 µL de amostra
para 1 µL de enzima DNAse (Invitrogen), adicionando-se ainda 1 µL de tampão da
enzima, e 1 µL de água ultrapura, incubando a solução a 37oC, por 30 min, seguido de
uma incubação a 75oC, por 10 min.
Uma alíquota de RNA também foi analisada em gel de agarose 1% em tampão
TBE (H3BO3 0,44 M; Na2(EDTA)2H2O 0,07 M; Tris Base 0,44 M – pH 8.0) e corado com
GelRed™ (Uniscience) 1:50.000.
Os RNA extraídos foram imediatamente transcritos reversamente em cDNAs
utilizando o protocolo do kit First-Strand cDNA Synthesis (Invitrogen), e os iniciadores
contidos no kit, random primer, oligo (dT), ou ainda os iniciadores de domínio constante
leve κ18, ou pesado γ1 (tabela 2 e 3).
Após a síntese de cDNA, estes foram diretamente utilizados em uma reação de
PCR para amplificação dos domínios variáveis leve e pesado dos anticorpos.
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Tabela 2: Relação dos iniciadores utilizados para obtenção dos domínios variáveis leves dos anticorpos
recombinantes.

TIPO DO DOMÍNIO

NOME

SEQUÊNCIA

Domínio leve constante:

κ18

5' TAC AGT TGG TGC AGC ATC 3'

Domínio leve variável:

353

5' GAC ATT GTG ATG ACC CAG TCT 3'

362

5' GAT GTT TTG ATG ACC CAA ACT 3'

364

5' GAT ATT GTG ATA ACC CAG 3'

365

5' GAC ATT GTG CTG ACC CAA TCT 3'

390

5' GAT ATT GTG CTA ACT CAG TCT 3'

391

5' GAT ATC CAG ATG ACA CAG ACT 3'

392

5' GAC ATC CAG CTG ACT CAG TCT 3'

393

5' CAA ATT GTT CTC ACC CAG TCT 3'

394

5' CAG GCT GTT GTG ACT CAG GAA 3'
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Tabela 3: Relação dos iniciadores utilizados na obtenção dos domínios variáveis pesados dos anticorpos
recombinantes.

TIPO DE DOMÍNIO

NOME

SEQUÊNCIA

Domínio pesada constante:

γ1

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

307

5' ATG (GA)A (GC)T T(GC) (TG)G G(TC) T(AC) A(AG)
CT(GT) G(GA) TT 3'

308

5' ATG (GA)A ATG (GC)A (GC)C TGG GT(CT) (TA)T
(TC)C TCT 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 CAA CTG CAG CAG CCT 3'

322

5' GAG GTG AAG CTG GTG GAG TC 3'

324

5' GAT GTG AAC TTG GAA GTG TC 3'

Domínio pesada variável:

3.1.4. Obtenção dos amplificados dos domínios variáveis leve e pesado dos anticorpos
recombinantes por PCR
Para a amplificação do cDNA por PCR a partir da extremidade 5', um conjunto
constituído de 9 oligonucleotídeos para o domínio variável leve (VL), como mostrado na
tabela 2, e de 11 oligonucleotídeos para o domínio variável pesado (VH), como
mostrado na tabela 3, foram utilizados, e para a amplificação a partir da extremidade 3'
foram novamente utilizados os oligonucleotídeos κ18 e γ1, para domínio leve e pesado,
respectivamente.

Nesta reação foram utilizados 2 µL do cDNA, 0,2 µM de cada
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oligonucleotídeo (5’ e 3’), 1 µL de dNTPs 10 mM, 2 µL de MgCl2 50 mM, 5 µL de
tampão de reação da enzima Taq polimerase, e 0,5 µL da enzima Taq polimerase (5
U/µL), para um volume final de 50 µL de reação.
As reações de PCR foram realizadas empregando um ciclo de desnaturação a
94oC, por 2 min; anelamento dos oligonucleotídeos a 50ºC, por 1 min; extensão a 72ºC,
por 1 min, seguido por 34 ciclos de: desnaturação a 94oC, por 1 min; anelamento dos
oligonucleotídeos a 50ºC, por 1 min; extensão a 72oC, por 1 min. Por fim, 50ºC, por 1
min, e 72ºC, por 5 min.
Após as reações, os amplificados foram analisados em gel de agarose 0,8%
corados com GelRed™ (Uniscience) 1:50.000. As amplificações foram consideradas
positivas quando amplificados com tamanhos aproximados de 300 a 350 pb para
domínio leve e de 400 a 450 pb para domínio pesado.
Os fragmentos foram purificados por eluição do gel utilizando o kit QIAquick Gel
®

Extraction Kit (Qiagen), e seus produtos foram enviados para sequenciamento a fim de
confirmar a correta amplificação dos domínios.
Os sequenciamentos dos fragmentos foram realizados utilizando os pares de
iniciadores correspondentes as amplificações positivas, e realizados no centro de
genoma do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, utilizando ABI 3730
DNA Analyser, um sistema de análise de DNA de 48 capilares com a tecnologia Applied
Biosystems.

As reações de sequenciamento foram realizadas utilizando BigDye®

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, e corridas em capilares de 36 cm utilizando o
polímero POP7.

As sequências foram então analisadas pelo software Sequencing

Analysis 5.3.1, utilizando o Base Caller KB.
Todos os fragmentos de anticorpos obtidos no presente trabalho tiveram seus
CDR (Complementarity Determining Regions) identificados utilizando a metodologia
descrita

por

Padlan

et

al.

(1995)

e

disponibilizadas

no

site

(http://vsites.unb.br/ib/cel/imol/descricao_CDR) (anexo I).
As sequências obtidas foram comparadas com sequências de IgG germinal de
camundongos, utilizando o programa online BLAST específico desenvolvido pelo
departamento de Biologia Molecular da Universidade de Brasília, disponível no site
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(http://helix.biomol.unb.br/blast/blast.html). Neste programa também foi confirmada se o
domínio variávelleve era aberrante, pela ausência da primeira cisteína do CDR1 de
cada domínio.

3.1.5. Desenho dos genes sintéticos dos scFv anti-Stx1 e anti-Stx2
No programa BioEdit Sequence Alignment Editor (www.bioedit.com), as
sequências de aminoácidos dos fragmentos sequenciados foram analisadas, e um
mapa de restrição foi gerado, a partir do qual, foi possível desenhar os genes sintéticos
dos anticorpos recombinantes scFv.
Os genes sintéticos foram desenhados em colaboração com a Profa. Dra. Andrea
Maranhão, da Universidade de Brasília, otimizando os códons e o conteúdo de GC para
a expressão em Escherichia coli. Para a otimização dos códons, foi utilizado o site
www.kazusa.or.jp/codon

e

o

programa

online

Emboss

Explorer

backtranseq

(emboss.bioinformatics.nl). Já o conteúdo de GC foi obtido pelo programa GeeCee no
Emboss Explorer, e ajustado para 0.5, mudando alguns códons manualmente. Aos
genes foram adicionados os sítios de restrição BamHI na extremidade 5’ e HindIII na
extremidade 3’, além de um códon de terminação. Também foi verificado se os genes
entrariam em fase de leitura quando clonados nos vetores de expressão utilizando o
programa BioEdit. Os genes foram sintetizados pela empresa GenScript (Piscataway,
NJ, USA), e vinham clonados no vetor de clonagem pUC57 (Genescript).

3.1.6. Clonagem dos fragmentos scFv
Os genes sintéticos foram subclonados no vetor de expressão pAE (RAMOS et
al., 2004) e pET20b (Novagen). Os genes foram primeiramente liberados do vetor de
clonagem (pUC57), utilizando os sítios de restrição BamHI e HindIII inseridos
diretamente nos vetores, na proporção de 1:2, a mesma reação foi realizada com o
vetor de expressão. As reações de restrição foram analisadas em gel de agarose 1%
corados com GelRed™ (Uniscience) 1:50.000, e as bandas com tamanhos
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correspondentes aos genes sintéticos foram eluídos e purificados pelo kit QIAquick Gel
Extraction (Qiagen), o produto resultante foi considerado o inserto. Insertos e vetores
foram quantificados utilizando o aparelho NanoDrop (Thermo Scientific), seguido da
reação de ligação utilizando a proporção 1:3 (vetor/inserto), com a enzima de ligação
T4 ligase (Invitrogen). A reação foi mantida à temperatura ambiente, por 1 h, e a 16°C,
durante 18 h. Após esse período, a reação foi transformada em linhagens hospedeiras
de E. coli por quimiotransformação.

3.1.6.1. Indução de competência e transformação
Cepas de E. coli DH5α (DURFEE et al., 2008), BL21 (DE3) (PHILLIPS et al.,
1984), e BL21 (DE3) pLyS (Promega) foram preparadas para tornarem-se competentes,
e permitirem a entrada de vetores contendo os genes de interesse seguindo o protocolo
de Chung et al. (1989). No protocolo a seguir foram utilizados os tampões TSS (Meio
LB com 10% PEG MW 3.350 ou 8.000, 5% DMSO e 20-50 mM MgCl2, pH 6.5); KCM
(0,5 M KCl, 0,15 M CaCl2 e 0,25 M MgCl2);
As cepas foram cultivadas em meio LB (Uniscience) até sua fase exponencial
(D.O600nm 0.3-0.4), seguido de centrifugação a 13.226 xg, a 4oC, por 10 min.

O

sedimento foi ressuspenso com 1:10 do volume inicial de solução TSS. As células
bacterianas foram distribuídas em alíquotas e armazenadas em freezer a -80oC até seu
uso.
Para introduzir por transformação os vetores nas células competentes, uma
mistura contendo 1 µL de DNA, 2 µL de KCM, e 7 µL de água destilada foi incubada no
gelo, por 5 min, seguido da adição de 10 µL de células competentes. A amostra foi
então incubada no gelo, por 20 min, e em temperatura ambiente, por 10 min. Foi
adicionado à amostra, 200 µL de meio 2YT (Uniscience), e incubada a 37oC, por 1 h,
sob agitação de 200 rpm. Uma alíquota de 10 a 15 µL das bactérias transformantes
foram semeadas em placas de LB/Amp100, e incubadas 37oC, por 18 h.
Para a confirmação da transformação dos vetores nas células competentes,
colônias isoladas foram cultivadas e submetidas a extração de DNA plasmidial
utilizando o kit QIAprep Spin miniprep (Qiagen), a clonagem dos genes nos vetores pAE
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e pET20 foram confirmados por análise de restrição, e sequenciamento, utilizando
iniciadores para o promotor T7 (Promotor - 5’ TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG3’;
Terminador - 5’ GCT AGT TAT TGC TCA GCG G3’) da mesma maneira que descrito no
item 3.1.4.
Para a expressão das proteínas recombinantes, os vetores positivos para a
clonagem foram introduzidas em cepas de expressão E. coli BL21 (DE3), ou E. coli
BL21 (DE3) pLyS, utilizando o mesmo protocolo descrito acima.

3.1.7. Indução da expressão dos genes scFv clonados em pAE
Uma colônia isolada das cepas de expressão E. coli BL21 (DE3) transformadas
foi pré-cultivada em 10 mL de meio 2YT/amp100, a 37°C, por 18 h. Um novo inóculo foi
realizado na proporção 1:100 em meio fresco contendo o antibiótico de seleção
(ampicilina 100 µg/mL), e cultivado a 37°C, em agitação de 150 rpm, até uma turbidez
de 0.4-0.6 na absorbância de 600 nm. Uma alíquota foi retirada para avaliar a préindução. Para a indução do gene heterólogo foi adicionado à cultura 0,1 M de IPTG,
seguida de incubação a 37°C, por 4 h, sob agitação de 150 rpm. Após o período de
indução a cultura foi centrifugada a 11.634 xg, por 30 min, e o sedimento reservado. As
alíquotas pré e pós indução reservadas foram analisadas em gel de SDS-PAGE
(LAEMMLI, 1970) para avaliar se houve a expressão dos genes nos clones testados.

3.1.8 Imunodetecção
Os anticorpos expressos foram analisados por SDS-PAGE, seguido de
imunodetecção por transferência das proteínas do gel de poliacrilamida para uma
membrana de nitrocelulose (Hybond-C Extra), utilizando o sistema semi-seco (TransBlot SD semi-dry transfer cell – BioRad) com tampão de transferência (10% glicina 0,25
M; 10% Tris-Base 2 M; 20% Metanol P.A). A membrana foi então bloqueada com
tampão PM (PBS 0,01 M com 5% de leite desnatado), ou PB (item 3.1.2), a 4°C, por 18
h. No intervalo entre as incubações a membrana era lavada 4 vezes por 5 min sob
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agitação, com tampão PT (item 3.1.2). A solução de revelação utilizada foi 10 mg DAB;
15 mL Tris 0,05 M/NaCl 0,15 M; 12 µL H2O2.
O primeiro anticorpo anti-histag (Sigma) foi adicionado na diluição 1:2.000 em
tampão PM, e a membrana foi mantida por 1 h, sob agitação.

Em seguida, a

membrana foi incubada com o anticorpo anti-IgG de camundongo, conjugado à
peroxidase (Sigma), na diluição de 1:10.000 em tampão PB, e mantida por 1 h, sob
agitação. A reação de detecção na membrana foi revelada com solução de revelação,
e a reação foi interrompida com água destilada.

3.1.9. Purificação dos scFv em condições desnaturantes por cromatografia de afinidade
Após a indução dos genes, as cepas hospedeiras foram submetidas a uma lise
celular por ultrassom, a fim de romper a membrada e liberar as proteínas heterólogas
expressas para serem submetidas a purificação.

Os tampões utilizados foram:

Equilíbrio (Tris-Base 0,05 M; NaCl 0,2 M; imidazol 0,005 M; pH 7.0) e eluição (Tris-Base
0,05 M; NaCl 0,2 M; imidazol 1 M; ureia 8 M; pH 7.0).
Para isso, o sedimento foi ressuspenso com 60 mL de tampão de equilíbrio
contendo 60 µg/mL de lisozima, e 1 mM de PMSF, a amostra foi então incubada em
gelo, por 30 min.

Em seguida, a amostra foi submetida a lise por ultrassom, no

aparelho sonicador (Bandelin) utilizando 3 ciclos de 10 min, com 0,9 s de atividade e
0,1 s de intervalo. Após a lise, a amostra foi centrifugada a 11.634 xg, a 4°C, por 30
min e tanto o sobrenadante quanto o sedimento foram analisados por SDS-PAGE. A
fração que continha a proteína alvo foi filtrada em filtro de 0,22 µm e purificada por
cromatografia de afinidade ao níquel.
Os sedimentos obtidos após a lise foram solubilizados em tampão de equilíbrio
contendo 8 M de ureia, e deixados sob agitação, a 4°C, durante 48 h, para que todo o
conteúdo fosse solubilizado. Após este período, a amostra foi centrifugada 11.634 xg,
4°C, por 30 min, e o sobrenadante filtrado primeiro em filtro de 0,45 µm e depois em
0,22 µm. A amostra foi então submetida a cromatografia de afinidade ao níquel no
aparelho de FPLC AKTA primeplus (GE), utilizando um coluna de níquel-sefarose de 5
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mL (His-Trap/GE). O programa de cromatografia de afinidade ao níquel foi realizado
com gradiente de imidazol utilizando o tampão de eluição. As frações obtidas foram
analisadas por SDS-PAGE para avaliar se houve purificação das proteínas heterólogas.

3.1.10. Diálise e Renaturação dos scFv
Após confirmada a purificação dos scFv recombinantes, todas as frações obtidas
foram reunidas e dialisadas em tampão com concentrações de ureia decrescente
(mesma composição do tampão de equilíbrio item 3.1.10, com adição de, 5 M, 3 M, 2
M, 1 M e 0,5 M, respectivamente) para o re-enovelamento da proteína. As diálises
foram realizadas no cassete Slide-A-Lyser Dialysis G2 (Thermo Scientific), após o
último tampão ainda houve uma última diálise em tampão de equilíbrio sem imidazol e
sem ureia. A amostra foi mantida a 4°C.

3.1.11. Indução da expressão dos genes scFv clonados em pET20b
Uma colônia isolada do transformante contendo as construções de scFv-pET20b
foi pré-cultivada, inoculada na proporção 1:100 em meio 2YT/amp100, e cultivada a
37°C, 150 rpm, até a fase logarítmica (D.O.600 de 0.4-0.6). Uma alíquota foi retirada
para avaliar a pré-indução. Após o cultivo, o gene foi induzido com a adição de 100 mM
de IPTG. A indução também ocorreu a 37°C, por 4 h, a 150 rpm. Após o período de
indução, a cultura foi centrifugada a 11.634 xg, por 30 min, e o sedimento reservado. A
lise celular foi realizada por choque osmótico a fim de liberar as proteínas heterólogas
expressas no periplasma. Para isso, a cultura foi resfriada em gelo, por 10 min, e então
centrifugada 3.500 xg, por 3 min. O sobrenadante foi descartado e o sedimento foi
ressuspenso vagarosamente com 1:10 (do volume total do cultivo) em solução de
sacarose a 20% (Tris 0,3 M; EDTA 0,001 M; 20% sacarose). A amostra foi então
centrifugada 3.500 xg, por 5 min.

O sobrenadante foi separado e o sedimento foi

ressuspenso vagarosamente com 1:10 (do volume da cultura) de MgCl2, a 0,5 M
gelado. A amostra foi incubada em gelo, sob leve agitação, por 10 min, e centrifugada
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a 4.000 xg, a 4°C, por 10 min. A amostra foi mantida a 4°C até a purificação. Todas as
etapas foram analisadas por SDS-PAGE para constatar se houve a liberação da
proteína do periplasma.

3.1.12. Reconfiguração dos genes scFv para otimização de sua obtenção
A partir dos genes sintéticos, foram desenhados novos oligonucleotídeos (tabela
4) para amplificação dos domínios variáveis e adição do novo ligante peptídico, com o
objetivo de mudar a configuração dos genes para os scFv. Na reação foram utilizados
além de 2 µL do DNA, 5 µL de 5x Phusion HF buffer (NEB), 0,5 µL 10 mM dNTP, 1,25
µL cada iniciador, 0,25 µL Phusion DNA polymerase (NEB), quantidade suficiente de
água destilada para 25 µL de reação.
O ciclo no termociclador consistia de desnaturação a 98oC, por 30 s, seguido de
25 ciclos de desnaturação a 98oC, por 10 s, anelamento dos oligonucleotídeos a 55oC
(domínios variáveis) ou 68oC (gene), por 30 s, e extensão a 72oC, por 1 min, finalizando
por uma extensão de 72oC, por 10 min. As amostras foram analisadas por eletroforese
em gel de agarose 1% pré-corado com SYBR (Life). As reações foram purificadas com
o kit qiaquick PCR purification (Qiagen), e quantificadas no NanoDrop (Thermo
Scientific).
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Tabela 4: Relação dos iniciadores utilizados para reconfiguração dos fragmentos scFv.

FRAGMENTO

NOME

SEQUÊNCIA

Anti-Stx1

VLfwd

5’ CCT ATG CAT CCG ATT ACA AAG ATG ACG ATG ACA
AAG GCG GTG ATA TCC AGC TGA CCC AGA G 3’

VLrv

5’ CTG CCA CCA CTA CTA CCA CTA GCG GCA GTA GTA
CCC TTC AGT TCT AAT TTG GTA CC 3’

VHfwd

5’ GTG GTA GTA GTG GTG GCA GTA GCA GTG GTG
CCG AAG TTC AGT TAC AGC AGA GC 3’

VHrv

5’ TTG TCG GCC GAA GAC ACG GTA ACT GAG GTA C 3’

VHfwd

5’ GTG GTA GTA GTG GTG GCA GTA GCA GTG GTG
CCG AAG TGA AAC TGG TGG AAA GCG 3’

Anti-Stx2

VHrv

5’ TTG TCG GCC GAG CTC ACG GTC AGG 3’

* Para amplificação do domínio variável leve do anti-Stx2 foram utilizados os mesmos
oliogonucleotídeos que o anti-Stx1.
Os genes purificados, juntamente com o vetor de expressão pscFvHis-MBP
(MURASE et al., 2003) foram submetidos a restrição utilizando as enzimas NsiI e Eagl,
e purificados novamente com o mesmo kit qiaquick PCR purification (Qiagen), seguida
de quantificação no NanoDrop (Thermo Scientific).
A clonagem foi realizada utilizando a proporção 1:3 (vetor/inserto), com a enzima
de ligação T4 ligase (Invitrogen), a reação foi mantida a temperatura ambiente, por 1 h.
Após esse período a construção foi inserida em cepas competentes de E. coli BL21
(DE3) pLyS. A confirmação das clonagens foram realizadas por amplificação por PCR
e por sequenciamento utilizando o oligonucleotídeo SS38 (5’ TGT AAA ACG ACG GCC
AGT ACG AGC ACT TCA CCA ACA AGG A 3’).
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3.1.13. Indução da expressão dos genes reconfigurados dos scFv
Uma colônia foi cultivada em 30 mL de meio 2YT/carb100, a 37oC, por 16-18 h, a
200 rpm. Cerca de 20 mL deste cultivo foram adicionados em 1 L de meio 2YT/carb100,
e incubado a 37oC, 200 rpm, até uma turbidez de 0.6 na absorbância de 600 nm, uma
alíquota de 1 mL foi reservada para fazer estoque congelado em glicerol 75%.

A

cultura foi resfriada a 18oC, por 30 min, e o gene foi induzido pela adição de IPTG 1 mM
seguido de incubação da cultura bacteriana a 18oC, por 18 h, a 200 rpm. A cultura foi
centrifugada a 5.009 xg, por 20 min. O sobrenadante foi descartado e o sedimento
armazenado a -20oC, por 18 h.

3.1.14. Purificação por cromatografia de afinidade dos fragmentos scFv
No protocolo a seguir foram utilizados os seguintes tampões: PBS modificado
(0,05 M NaH2PO4, 0,3 M NaCl pH 8.0; 4% Imidazol 0,04 M); solução PIC (PMSF 0,1 M,
Benzamidina 0,1 M); tampão de lise (182 mL de tampão PBS modificado; 40 mg
lizosima; 1% triton 100; 1% MgCl2 2 M; 1% PIC e 1 µL benzonase); tampão de lavagem
(98% PBS modificado e imidazol 0,4 M) e tampão de eluição (80% PBS modificado e
imidazol 0,25 M).
As células foram ressuspensas em 40 mL de tampão de lise e incubadas a 4oC,
por 30 min, sob leve agitação.

A amostra foi submetida a lise por ultrassom, no

aparelho sonicador (Bandelin), com 20% de amplitude, pulsos 5 s ligado e 5 s desligado
por 2 min e imediatamente resfriadas em gelo. Os lisados foram centrifugados a 13.226
xg, a 4oC, por 50 min. Ao sobrenadante foram adicionados 2 mL de Ni-NTA 50%
(Qiagen) e incubado a 4oC, por 1 h, sob leve agitação. A amostra foi centrifugada a 20
xg, por 1 min, antes de ser adicionada na coluna. A coluna foi então lavada 3 vezes
com 10 mL de tampão de lavagem. Por fim, a proteína purificada foi eluída 3 a 5 vezes
com 1 mL de tampão de eluição. As frações obtidas no processo foram analisadas por
SDS-PAGE e quantificadas no NanoDrop (Thermo Scientific).
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3.2.

Obtenção dos fragmentos Fab

3.2.1 Seleção de fagos contra antígenos imobilizados
A biblioteca F (PERSSON et al., 2012) foi utilizada para selecionar clones contra
as toxinas alvo, a seleção foi realizada conforme descrito por Fellouse e Sidhu (2006).
Os tampões e soluções utilizados no protocolo foram: PB 0,2% (PBS 0,01 M com 0,2%
BSA); PEG/NaCl (20% PEG 20.000, NaCl 2,4 M); PBT (PBS 0,01 M com 0,2% BSA e
0,05% Tween 80). Todas as lavagens foram realizadas com tampão PT (item 3.2.1)
Uma placa de 96 poços (Maxisorp) foi sensibilizada com 100 µL/poço de 5 µg de
antígeno diluído em PBS 0,01 M, e incubada a 4oC, por 18 h, sob agitação leve. A
placa foi bloqueada com 200 µL/poço de tampão PB 0,2%, em temperatura ambiente,
por 1 h, sob leve agitação. Durante o bloqueio a biblioteca foi preparada; uma alíquota
(1 mL) da biblioteca foi adicionada em 30 mL de PBS 0,01 M (item 3.1.2), seguida da
adição de 10 mL PEG/NaCl e incubado no gelo, por 20 min. A amostra foi então
centrifugada 13.226 xg, por 20 min, sendo o sobrenadante descartado.

Uma

centrifugação de um minuto na mesma força gravitacional foi realizada seguido do
descarte de sobrenadante com auxílio de micropipeta. O sedimento foi ressuspenso
em 3 mL de tampão PBT, transferido para microtubos, e centrifugados a 13.226 xg, por
5 min, o sobrenadante foi transferido para novo microtubo (input). A placa foi então
lavada 4 vezes seguido da adição de 100 µL/poço da biblioteca preparada (input) na
placa, incubando em temperatura ambiente, por 2 h, sob leve agitação. A placa foi
novamente lavada 10 vezes, seguida da adição de 100 µL/poço de HCl 0,1 M, a placa
foi incubada em temperatura ambiente, por 5 min, sob leve agitação. Os fagos foram
eluídos (output) em novos microtubos e o pH foi ajustado para pH 7.0 adicionando
tampão Tris/HCl 1 M pH 11 numa proporção 1:8.
Para determinar o número de fagos eluídos, foi realizada uma diluição seriada
em log10 do output em meio de cultura 2YT. Em uma nova placa de 96 poços foram
adicionados 90 µL de linhagens de E. coli Omnimax (Invitrogen) em fase estacionária
(D.O.600nm<1.0) que haviam sido previamente cultivadas em meio 2YT/tet10, juntamente
com 10 µL das diluições seriadas do output. A placa com a bactéria infectada foi
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incubada a 37oC, por 30 min, sob leve agitação.

Foram semeados em placas de

LB/Km50 e LB/carb100 5 µL das infecções e incubadas a 37oC por 18 h. A razão de
enriquecimento da ligação ao antígeno foi determinada pela divisão do número de fagos
eluídos dos poços pré-sensibilizados com o antígeno, pelo número de fagos eluídos do
controle.
Concomitantemente, 5 mL da cultura bacteriana foram infectados com 500 µL do
output e incubados a 37oC por 30 min, o fago helper M13K07 (GE) foi adicionado numa
proporção 1:1.000, seguido de incubação a 37oC, por 1 h. A cultura foi transferida pra
30 mL de meio fresco 2YT/carb100/Km50, incubado a 37oC, por 18 h, a 200 rpm. Esta
cultura foi utilizada como input do próximo ciclo.

Os ciclos foram repetidos até o

enriquecimento alcançar a sua razão máxima.
Ao fim, foram selecionados clones individuais para análise por ensaios de ELISA.

3.2.2. Ensaio de ELISA para fagos
Os fagos foram selecionados em placas de 96 poços deepwell de
armazenamento (Uniscience) contendo 1 mL de meio 2YT/Carb100, com 1:1.000 de fago
helper M13KO7 (GE), e incubados a 37oC, por 18 h. A placa foi então centrifugada a
1.789 xg, por 10 min. Todas as lavagens foram realizadas com tampão PT (item 3.1.2).
O segundo anticorpo utilizado para ELISA com fagos foi HRP-anti-M13 conjugado à
peroxidase (Sigma) na proporção 1:3.000 em tampão PBT, adicionado 60 µL/poço, e
incubado em temperatura ambiente, por 30 min, sob leve agitação. As lavagens foram
repetidas e a reação foi revelada com a adição de 30 µL/poço do revelador TMB (BD),
interrompida pela adição de 30 µL/poço de H3PO4 1 M. A leitura das absorbâncias
foram realizadas utilizando o comprimento de onda de 450 nm.
O ELISA foi realizado conforme descrito por Fellouse e Sidhu (2006). Uma placa
(Maxisorp) de 384 poços foi sensibilizada com 30µL/poço de 2 µg de antígeno diluído
em PBS 0,01 M (item 3.1.2) ou apenas tampão PB 0,2% (item 3.2.1) como controle,
incubado a 4oC, por 18 h, sob leve agitação. A placa foi bloqueada com 60 µL/poço de
tampão PB 0,2%, em temperatura ambiente, por 1 h, sob leve agitação. A placa foi
lavada 6 vezes e 30 µL/poço dos fagos diluídos 5 vezes em tampão PBT (item 3.2.1)
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foram adicionados e incubados em temperatura ambiente, por 15 min, sob leve
agitação. A placa foi novamente lavada 8 vezes, e então foram adicionados 30 µL/poço
do segundo anticorpo.

3.2.2.1. Ensaio de ELISA competitivo dos fagos com o antígeno
Para avaliar a afinidade dos fagos selecionados foi realizado um ELISA
competitivo utilizando duas concentrações distintas de antígeno para a competição.
Todas as lavagens foram realizadas com tampão PT (item 3.1.2).
Em resumo, uma placa de 384 poços (Maxisorp) foi sensibilizada com 2 µg de
antígeno diluído em PBS 0,01 M, incubado a 4oC, por 18 h, sob leve agitação. A placa
foi bloqueada com 60 µL/poço de tampão PB 0,2% (item 3.2.1), em temperatura
ambiente, por 1:30 h, sob leve agitação. Durante o bloqueio, os fagos diluídos 5 vezes
em PBT (item 3.2.1) foram pré-incubados em placas Non-binding (Corning), com duas
concentrações distintas de antígeno (10 e 50 nM), em temperatura ambiente, por 1 h,
sob leve agitação. A placa sensibilizada e bloqueada foi lavada 6 vezes. Dos fagos
pré-incubados foram transferidos 30 µL/poço com os antígenos para a placa
sensibilizada seguido de incubação em temperatura ambiente, por 15 min, sob leve
agitação. A placa foi lavada 8 vezes e então foram adicionados 30 µL/poço do segundo
anticorpo.

3.2.3. PCR para confirmação dos fagos selecionados
A confirmação dos fagos foi realizada primeiramente por PCR para amplificação
dos domínios variáveis leve e pesado seguido de sequenciamento.

Os iniciadores

utilizados estão disponíveis na tabela 5. Os fagos foram diluídos dez vezes em água
destilada estéril e foram utilizados 2 µL desta diluição para a reação, que também
continha 2,5 µL de tampão amplitaq PCR buffer 10X, 0,25 µL de cada iniciador, 0,25 µL
de dNTP, 0,1 µL de T7 taq polymerase (Invitrogen) e quantidade suficiente de água
destilada para 25 µL de reação. O ciclo no termociclador consistiu de desnaturação a
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94oC, por 5 min, seguido de 25 ciclos de desnaturação a 94oC, por 30 s, anelamento
dos oligonucleotídeos a 55oC, por 30 s, e extensão a 72oC, por 1 min, finalizando com
uma extensão de 72oC, por 7 min. As amostras foram analisadas por eletroforese em
gel de agarose 1,5% pré-corado com SYBR (Life). As reações foram preparadas para
sequenciamento incubando com as enzimas ExoI e SAP a 37oC, por 15 min, e a 80oC,
por 15 min.
Tabela 5: Relação dos iniciadores utilizados para PCR e sequenciamento dos fagos isolados na
biblioteca F.

NOME

HP19VLfw
HP20 VLrv

SEQUÊNCIA
5’ TGT AAA ACG ACG GCC AGT CTG TCA TAA AGT TGT CAC GG 3’

5’ CAG GAA ACA GCT ATG ACC CCT TGG TAC CCT GTC CG 3’

HP21VHfw

5’ TGT AAA ACG ACG GCC AGT GGA CGC ATC GTG GCC CTA 3’

HP22VHrv

5’ CAG GAA ACA GCT ATG ACC CCT TGG TGG AGG CCG AG 3’

3.2.4. Clonagem dos genes dos fagos em vetores de expressão
Os fagos selecionados foram novamente amplificados e purificados pelo kit
Qiaquick PCR purification (QIAGEN) seguido pela restrição, juntamente com o vetor de
expressão pFabHis-MBP (MURASE et al., 2003), pelas enzimas de NsiI e SalI, e por fim
purificados novamente com o mesmo kit e quantificados utilizando o NanoDrop (Thermo
scientific).
A clonagem foi realizada utilizando a proporção 1:3 (vetor/inserto) utilizando a
enzima de ligação T4 ligase (Invitrogen), a reação foi mantida à temperatura ambiente,
por 1 h. Após esse período a construção foi transformada em cepas competentes de E.
coli BL21 (DE3) pLyS.
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3.2.5. Indução da expressão dos genes dos Fab
Uma única colônia foi cultivada em meio 15 mL 2YT/Carb100/Cm10, a 37oC, por 18
h, a 200 rpm.

Uma alíquota de 10 µL da cultura foi adicionada a 1 L de meio

2YT/Carb100/Cm10, e cultivadas sob as mesmas condições até uma turbidez de 0.6-0,8
em 600 nm. O cultivo bacteriano foi resfriado em temperatura ambiente, por 30 min, e
uma alíquota de 1 mL foi retirada para fazer estoque congelado em glicerol 75%. Os
genes dos Fab foram induzidos para expressão com a adição de 500 µL de IPTG 1M, a
cultura foi incubada a 25oC, por 18 h, a 200 rpm. A cultura foi centrifugada a 5.009 xg,
a 4oC, durante 20 min, e armazenadas a -20oC, por 18 h.
O sedimento foi ressuspenso em 40 mL de tampão de lise (22% tampão Tris
0,09 M/NaCl 0,9 M pH 7,4; 0,005% PIC; 0, 0025% Triton 100, 50 mg lizosima, 0,0025 %
MgCl2 2M, 1 µL benzonase e 5 mL glicerol 50%), incubado a 4oC, por 1 h, sob leve
agitação. A amostra então foi aquecida a 65oC, por 30 min e resfriadas em gelo, por 5
min. As células foram sedimentadas por centrifugação a 13.226 xg, por 30 min e o
sobrenadante foi reservado para purificação.

3.2.6. Purificação dos fragmentos Fab
Para a purificação dos Fab foram utilizados os seguintes tampões: Tris (Tris 0,09
M/NaCl 0,9 M pH 7,4) e neutralização (Tris-HCl 1 M, pH 8.0);
Em uma coluna (Bio-Rad), foram adicionados 2 mL de rProtein A sepharose fast
flow (GE) e esta foi equilibrada com 5 volumes de coluna de tampão Tris, a amostra
então foi aplicada à coluna seguida de lavagem com 10 volumes de coluna de tampão
tris. Os fragmentos Fab foram eluídos com 5 mL de 0,1 M ácido acético em tubos
contendo 1,5 mL de tampão de neutralização, sendo misturado com auxílio de
micropipeta imediatamente. A coluna foi equilibrada com 10 volumes de tampão Tris e
armazenadas com etanol 20%.

As amostras foram quantificadas por NanoDrop

(Thermo Scientific) e analisadas por eletroforese em gel de SDS-PAGE na presença e
na ausência de DTT.
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Para concentrar e deixar os anticorpos em PBS 0,01 M (item 3.2.1), foi utilizado
filtro Amicon Ultra-4 10 K (Millipore), e centrifugações de 1.789 xg, por 15 min. A
amostra foi ressuspensa com 2 mL de PBS 0,01 M, e quantificada com NanoDrop
(Thermo Scientific).

3.3.

Caracterização funcional dos anticorpos recombinantes

3.3.1. Ensaios de ELISA
	
  
Para os ensaios a seguir foram utilizados os tampões PB 0,2% (item 3.2.1); PBT
(item 3.2.1); PT (item 3.1.2) e PBS 0,01 M (item 3.1.2).
Todas as lavagens foram realizadas com tampão PT no intervalo entre um passo
e outro, e o segundo anticorpo utilizado foi HRP/anti-Flag conjugado à peroxidase
(Sigma) 1:5.000 em tampão PBT, incubado em temperatura ambiente, por 30 min, sob
leve agitação. As reações foram reveladas adicionando 30 µL/poço do revelador TMB
(BD), e interrompida adicionando 30 µL/poço de H3PO4 1 M. A leitura das absorbâncias
foram realizadas utilizando o comprimento de onda de 450 nm.

3.3.1.1. Concentração eficiente (EC50)

O EC50 foi realizado para determinar a eficiência de ligação dos anticorpos
recombinantes. Em resumo, uma placa de 384 poços (Maxisorp) foi sensibilizada com
30 µL/poço de 2 µg de antígeno diluídos em PBS 0,01 M, incubado a 4oC, por 18 h, sob
leve agitação.

A placa foi bloqueada com 60 µL/poço de tampão PB 0,2%, em

temperatura ambiente, por 1:30 h, sob leve agitação, e lavada 6 vezes. Durante o
bloqueio, uma diluição seriada dos anticorpos (Fab/scFv) foi realizada em tampão PBT
a partir de 20 µg/mL em log3, incubado em temperatura ambiente, por 30 min, sob leve
agitação. A placa foi então lavada 8 vezes. Em seguida foram adicionados às placas
30 µL/poço do segundo anticorpo.
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3.3.1.2. Concentração de inibição (dose-resposta –IC50)
Para determinar a concentração na qual os anticorpos têm seu paratopo inibido
pelo antígeno, foram determinadas a dose-resposta pela concentração de inibição
(IC50).
Uma placa de 384 poços (Maxisorp) foi sensibilizada com 30 µL/poço de 5
µg/poço de antígeno em PBS 0,01 M, incubado a 4oC, por 18 h, sob leve agitação. A
placa foi bloqueada com 60 µL/poço de tampão PB 0,2%, em temperatura ambiente,
por 1 h, sob leve agitação. Durante o bloqueio, os anticorpos foram pré-incubados com
diluições seriadas do antígeno, partindo de 100 nM em log3, em placas “non-binding”
(Corning), incubados em temperatura ambiente, por 1 h, sob leve agitação. A placa
sensibilizada e bloqueada foi lavada 6 vezes.

Foram transferidos 30 µL/poço dos

anticorpos pré-incubados com os antígenos para a placa sensibilizada, incubado em
temperatura ambiente, por 15 min, sob leve agitação, seguido de 8 lavagens. Em
seguida foram adicionados às placas 30 µL/poço do segundo anticorpo.

3.3.1.3. Ensaio de ELISA para avaliar competição entre os Fab e os monoclonais antiStx1 e anti-Stx2 por epitopo nas toxinas.
Para avaliar se os Fab obtidos competem pelo mesmo epitopo, nos quais os
anticorpos monoclonais anti-Stx1 e anti-Stx2 (ROCHA et al., 2012) se ligam, foi
realizado um ensaio de ELISA competitivo utilizando três concentrações distintas de
monoclonais na competição pelo epitopo.
Uma placa de 384 poços (Maxisorp) foi sensibilizada com 30 µL/poço de 2 µg de
antígeno diluído em PBS 0,01 M, incubado a 4oC, por 18 h, sob leve agitação, seguido
de bloqueio com 60 µL/poço de tampão PB 0,2%, em temperatura ambiente, por 1:30 h,
sob leve agitação.

Os monoclonais foram então adicionados à placa em três

concentrações distintas (1,6; 4,44 e 400 nM) e deixados em temperatura ambiente, por
1 h, sob leve agitação. A placa sensibilizada e bloqueada foi lavada 6 vezes. Os Fab
em sua concentração eficiente (EC50) foram transferidos (30 µL/poço) para a placa
sensibilizada, e incubados em temperatura ambiente por 15 min sob leve agitação,
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seguido de 8 lavagens.

Em seguida foram adicionados às placas 30 µL/poço do

segundo anticorpo.

3.3.1.4. Ensaio de ELISA para avaliar a reatividade cruzada dos anticorpos
Este ensaio foi realizado para avaliar se os anticorpos possuíam reatividade
cruzada entre as toxinas. Assim, uma placa de 384 poços (Maxisorp) foi sensibilizada
com 30 µL/poço com 2 µg de antígeno diluído em PBS 0,01 M, e incubada a 4oC, por
18 h, sob leve agitação, seguido de bloqueio com 60 µL/poço de tampão PB 0,2%, em
temperatura ambiente, por 1 h, sob leve agitação. A placa foi lavada 6 vezes. Os
anticorpos purificados foram adicionados e incubados em temperatura ambiente, por 30
min, sob leve agitação. A placa foi lavada outras 8 vezes, seguido da adição de 30
µL/poço do segundo anticorpo.

3.3.2. Mapeamento dos epitopos reconhecidos nas toxinas Stx1 e Stx2
O mapeamento dos epitopos foi realizado usando o CelluSpot Peptide Array
(Intavis) seguindo as recomendações do fabricante. Em resumo, as lâminas foram
preparadas utilizando as sequências das toxinas (tabela 6), dividindo-as em peptídeos
de 11 aminoácidos, com oito de sobreposição. As lâminas foram bloqueadas com
tampão PB 1% (item 3.1.2), em temperatura ambiente, por 3 h. Após este período, elas
foram lavadas delicadamente com tampão PB 1% e depois 3 vezes com tampão PBT,
por 5 min, em leve agitação. Em seguida, as lâminas foram incubadas em temperatura
ambiente, por 1 h com HRP/anti-FLAG conjugado a peroxidase (Sigma) 1:5.000. As
lavagens foram repetidas da mesma maneira que anteriormente. A reação foi revelada
utilizando DAB (item 3.1.8).
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Tabela 6: Sequência das toxinas Stx.

TOXINA

SEQUÊNCIA

Stx1 Subunidade A

MKIIIFRVLTFFFVIFSVNVVAKEFTLDFSTAKTYV
DSLNVIRSAIGTPLQTISSGGTSLLMIDSGTGDNLF
AVDVRGIDPEEGRFNNLRLIVERNNLYVTGFVNRTN
NVFYRFADFSHVTFPGTTAVTLSGDSSYTTLQRVAG
ISRTGMQINRHSLTTSYLDLMSHSGTSLTQSVARAM
LRFVTVTAEALRFRQIQRGFRTTLDDLSGRSYVMTA
EDVDLTLNWGRLSSVLPDYHGQDSVRVGRISFGSIN
AILGSVALILNCHHHASRVARMASDEFPSMCPADGR
VRGITHNKILWDSSTLGAILMRRTISS

Stx1 Subunidade B

Stx2 Subunidade A

Stx2 Subunidade B

MKKTLLIAASLSFFSASALATPDCVTGKVEYTKYND
DDTFTVKVGDKELFTNRWNLQSLLLSAQITGMTVTI
KTNACHNGGGFSEVIFR

MKCILFKWVLCLLLGFSSVSYSREFTIDFSTQQSYV
SSLNSIRTEISTPLEHISQGTTSVSVINHTPPGSYF
AVDIRGLDVYQARFDHLRLIIEQNNLYVAGFVNTAT
NTFYRFSDFTHISVPGVTTVSMTTDSSYTTLQRVAA
LERSGMQISRHSLVSSYLALMEFSGNTMTRDASRAV
LRFVTVTAEALRFRQIQREFRQALSETAPVYTMTPG
DVDLTLNWGRISNVLPEYRGEDGVRVGRISFNNISA
ILGTVAVILNCHHQGARSVRAVNEESQPECQITGDR
PVIKINNTLWESNTAAAFLNRKSQFLYTTGK

MKKMFMAVLFALASVNAMAADCAKGKIEFSKYNEDD
TFTVKVDGKEYWTSRWNLQPLLQSAQLTGMTVTIKS
STCESGSGFAEVQFNND

3.3.3. Análise estrutural
A predição das estruturas dos anticorpos recombinantes e dos epitopos nas
toxinas foi utilizado o programa PyMol (DeLano Scientific LLC, 2009). Para a estrutura
da toxina Stx2, foi utilizado o arquivo PDB disponível (10.2210/pdb1r4q/pdb), publicado
por Fraser et al. (2004). Já a predição da estrutura dos anticorpos foi primeiramente
criado um arquivo PDB no programa Phyre (KELLEY et al., 2009) e este arquivo foi
utilizado no programa PyMol para gerar a estrutura teórica.

64

	
  

	
  
3.3.4. Ensaio de neutralização da toxicidade em célula Vero
Os ensaios de neutralização da citotoxicidade da toxina de Shiga foram
realizados cultivando células Vero (células epiteliais de rins de macaco verde africano),
1 X 105 células/mL em placas de 96 poços (TPP), contendo meio DMEM com antibiótico
(gentamicina 30 µg/mL), a 37oC, por 48 h, e na presença de 5% CO2.
A habilidade de neutralização dos fragmentos de anticorpos foram testadas
incubando cada toxina na sua CD50 (ROCHA et al., 2012) com diferentes concentrações
dos fragmentos de anticorpos, de 4 pg/mL a 4,1 µg/mL para os scFv, e de 4 pg/mL a 44
µg/mL para os Fab, a 37oC, por 2 h e 5% CO2. Após este período, a solução contendo
fragmentos de scFv ou Fab mais toxinas foi transferida para as placas contendo células
Vero já cultivadas e lavadas 2 vezes com PBS 0,01 M (item 3.2.1), seguida de
incubação a 37oC, por 72 h, na presença de 5% CO2.
Os ensaios foram revelados utilizando MTT (Sigma). Após o período total de
incubação do teste, foram adicionados aos poços 25 µL de MTT 5 mg/mL, seguido de
incubação a 37oC, por 4 h, e 5% CO2. O meio juntamente com o MTT foram retirados
cuidadosamente, ressuspendendo as células viáveis com 200 µL de DMSO (Sigma), e
lendo as placas na absorbância de 450 nm.
Para se calcular a porcentagem de neutralização dos anticorpos recombinantes,
foi utilizada as seguintes fórmulas:
% Citotoxicidade = Absorbância. amostra - Absorbância do negativo X 100
Absorbância Positivo – Absorbância negativo

% Neutralização = 100 - %Citotoxicidade
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3.3.5. Teste de sensibilidade e especificidade dos anticorpos recombinantes
As linhagens utilizadas no teste de sensibilidade foram cultivadas de duas
maneiras: i) Pré-cultivadas em meio LB 1:100, a partir do estoque congelado a 37oC,
por 18 h, seguido de inóculo em meio caldo E. coli (GIBCO) contendo concentrações
subinibitórias de ciprofloxacina 5 ng/mL, a 37oC, por 18 h. Após cultivo, as amostras
foram centrifugadas 1.690 xg por 5 min e o sobrenadante foi utilizado para sensibilizar
as placas nos testes de ELISA indireto como descrito no item 3.1.2.1; ii) Pré-cultivadas
em meio LB 1:100 do estoque congelado, a 37oC, por 18 h, seguido de inóculo em meio
caldo E. coli (GIBCO) contendo concentrações subinibitórias de ciprofloxacina 5 ng/mL
a 37oC, por 18 h. Após cultivo foram adicionados às culturas 200 µL de Triton 20%,
incubando a 37oC, por 1 h, a 200 rpm.

As amostras bacterianas foram então

centrifugadas 1.690 xg por 5 min e o sobrenadante foi utilizado como antígeno nos
testes de ELISA de captura também descritos no item 3.1.2.2. As cepas de STEC,
produtoras de Stx estão listadas no anexo II, já as utilizadas como controle negativo
não-STEC foram:

27 isolados não STEC sendo eles 7 isolados de E. coli K12, 4

isolados de E. coli que adere difusamente – DAEC, 4 isolados de E. coli enteroinvasiva
– EIEC, E. coli enteroagregativa - EAEC, E. coli enterotoxigênica – ETEC, Edwardsiella
tarda, Enterobacter cloacae, Providência, Shigella flexneri, Proteus mirabilis, Serratia
marcescens, Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp., Klebsiella oxytoca, Citrobacter
freundii.

3.4.

Análises estatísticas
Ensaios de ELISA e neutralização foram analisados no programa GraphPrism

5.01, utilizando teste t-Student onde as diferenças das médias foram consideradas
estatisticamente significantes quando p>0,05 ou p>0,01. A curva ROC foi empregada
nos testes de sensibilidade e especificidade, e determinou o valor de corte usado nos
dados do ensaio de ELISA considerando a maior sensibilidade e especificidade.
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4.

RESULTADOS

4.1.

Obtenção dos fragmentos de anticorpos scFv
Inicialmente neste trabalho, obteve-se anticorpos recombinantes do tipo scFv

(fragmentos variáveis de cadeia única), a partir das células de hibridomas (plasmócitos
imortalizados pela fusão com células de mieloma) secretoras de monoclonais obtidas
em trabalhos anteriores. Estes monoclonais, já tinham sido caracterizados e mostraram
especificidade e sensibilidade ao antígeno alvo, além de apresentarem capacidade de
neutralizar in vitro as toxinas Stx (ROCHA et al., 2012), porém, mesmo sendo
excelentes, são oriundos de hibridomas, o que os tornavam moléculas de obtenção
fastidiosa, que necessitam de reagentes específicos e de alto custo. Com isso, surgiu a
necessidade de otimizar estes anticorpos sem que suas propriedades fossem perdidas,
e então objetivou-se a obtenção de fragmentos recombinantes destes anticorpos
monoclonais.
Para a construção de scFv, os domínios variáveis leve (VL) e pesado (VH) foram
isolados e ligados por um ligante peptídico padrão.

Antes do isolamento das

sequências dos domínios, os hibridomas precursores foram cultivados, e testados por
ensaio de ELISA para verificação da capacidade de secretar anticorpos, como
esperado, ambos estavam viáveis sendo possível a extração de RNA destas células
(Figura 5).
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Figura 5 - Ensaio de ELISA utilizando o sobrenadante dos hibridomas cultivados contra as toxinas alvo.
O experimento foi realizado em triplicatas, e as médias foram consideradas estatisticamente
diferentes quando p > 0,05 pelo teste t-Student (*).

O RNA total dos hibridomas foi extraído, de maneira pura e eficiente, a tabela 7
mostra a concentração e a razão de pureza dos RNAs extraídos. A qualidade das
extrações foi confirmada pela presença das bandas de RNA ribossomal (o que mostra a
integridade da amostra) e o rastro de RNA mensageiro (Figura 6).
O RNA mensageiro foi então transcrito de maneira reversa em cDNA por RTPCR. Nesta reação foram utilizados iniciadores disponíveis para se obter o molde de
DNA, e amplificar os genes dos domínios variáveis dos anticorpos expressos pelos
hibridomas.

Em especial, o domínio variável leve, que pode ser aberrante e não

funcional, portanto, para este domínio, foram utilizados os iniciadores oligo(dT) e
random primer disponibilizados pelo kit de RT-PCR, além do iniciador do domínio
constante к18. Para o domínio variável pesado, este procedimento não foi necessário,
por isso o RT-PCR foi realizado apenas com o iniciador de domínio constante γ1.
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Tabela 7: Concentração e pureza dos RNA extraídos dos hibridomas

Hibridomas

Concentração

Razão 260/280

K1 3E2 anti-Stx1

321 µg/mL

2.0

K1 2E11 anti- Stx2

342 µg/mL

1.8

	
  

Figura 6 - Perfil eletroforético em agarose 1% corada com GelRed® (1:50.000) dos produtos gerados
após as extrações de RNA. Amostras: 1) Marcador de peso molecular 1kb Plus (Invitrogen);
2) RNA total K1 3E2 anti-Stx1; 3) RNA total K1 2E11 anti- Stx2. As setas indicam as bandas
correspondentes aos fragmentos dos RNAs ribossômicos e o RNA mensageiro.

Com o cDNA obtido a partir do RNA extraído dos hibridomas foi possível a
amplificação, por reação de PCR, dos domínios para a obtenção dos fragmentos contra
cada uma das duas toxinas Stx, utilizando as diferentes combinações de iniciadores
degenerados (tabelas 3 e 4), cedidos pela Dra. Andrea Maranhão, da Universidade de
Brasília, para o reconhecimento dos frameworks 1 de cada domínio variável.
Primeiramente foram amplificados os genes dos domínios leves dos scFv. Para
o scFv anti-Stx1, a combinação dos iniciadores 353, 364, 365, 390, 392 e 393 com o
к18 resultaram na amplificação de fragmentos de DNA com o tamanho esperado. Após
análise por sequenciamento, todas as sequências foram confirmadas como domínios
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variável leve funcionais (Figura 7). Por outro lado, para o scFv anti-Stx2, apesar das
reações com os iniciadores 364, 365, 390, 392, 393 e 394 em combinação com o к18,
resultarem em amplificação de um fragmento de DNA no tamanho desejado, após
sequenciamento, apenas a reação com o iniciador 392 foi confirmado como uma
sequência de domínio variável leve funcional (Figura 8).
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

350 kb

®

Figura 7 - Perfil eletroforético em agarose 1% corado com GelRed (1:50.000), dos produtos de PCR
para amplificação do domínio leve do scFv anti-Stx1. 1) Marcador de peso molecular 1 kb Plus
(Invitrogen); 2) Iniciador 353; 3) Iniciador 362; 4) Iniciador 364; 5) Iniciador 365; 6) Iniciador
390; 7) Iniciador 391; 8) Iniciador 392; 9) Iniciador 393; 10) Iniciador 394.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

350 kb

®

Figura 8 - Perfil eletroforético em agarose 1% corado com GelRed (1:50.000), dos produtos de PCR
para amplificação do domínio leve do scFv anti-Stx2. 1) Marcador de peso molecular 1 kb Plus
(Invitrogen); 2) Iniciador 353; 3) Iniciador 362; 4) Iniciador 364; 5) Iniciador 365; 6) Iniciador
390; 7) Iniciador 391; 8) Iniciador 392; 9) Iniciador 393; 10) Iniciador 394.

70

	
  

	
  
Com relação ao domínio variável pesado, para o scFv anti-Stx1, como mostrado
na figura 9, apenas o iniciador 312, amplificou um fragmento no tamanho esperado,
porém, também foram enviadas para sequenciamento os produtos das reações com os
iniciadores 320 e 321, apesar de não mostrarem amplificações nítidas no gel. Após o
sequenciamento, apenas a reação utilizando o iniciador 321 foi confirmado positivo para
domínio variável pesado. Já para o mesmo domínio do scFv anti-Stx2, os produtos das
reações com os iniciadores 307, 320, 321 e 322 com γ1, amplificaram um fragmento de
DNA com o tamanho do esperado, porém, após sequenciamento, apenas o produto de
PCR utilizando o iniciador 322 foi confirmado (Figura 10).
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Figura 9 - Perfil eletroforético em agarose 1% corado com GelRed (1:50.000), dos produtos de PCR
para amplificação do domínio pesado do scFv anti-Stx1. 1) Marcador de peso molecular 1kb
Plus (Invitrogen); 2) iniciador 307; 3) iniciador 308; 4) iniciador 309; 5) iniciador 310; 6)
iniciador; 7) iniciador 311; 8) iniciador 312; 9) iniciador 319; 10) iniciador 320; 11) iniciador
321; 12) iniciador 322; 13) iniciador 324.

As sequências de ambos domínis variáveis dos scFv foram analisadas no
programa BioEdit, e suas respectivas sequências de aminoácidos foram obtidas (tabela
8). Observou-se que ambas possuíam o mesmo domínio leve, o que não é impossível,
porém é raro acontecer em uma seleção de hibridomas.

Com as sequências de

aminoácidos também foi possível a identificação dos CDR dos anticorpos (tabela 9).
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Figura 10: Perfil eletroforético em agarose 1% corado com GelRed (1:50.000), dos produtos de PCR
para amplificação do domínio pesado do scFv anti-Stx2. 1) Marcador de peso molecular 1kb
Plus (Invitrogen); 2) iniciador 307; 3) iniciador 308; 4) iniciador 309; 5) iniciador 310; 6)
iniciador; 7) iniciador 311; 8) iniciador 312; 9) iniciador 319; 10) iniciador 320; 11) iniciador
321; 12) iniciador 322; 13) iniciador 324.
Tabela 8: Sequências de aminoácidos das VH e VL do scFv anti-Stx2

Anticorpo

Domínio

Sequências de aminoácidos

scFv
anti-Stx2

VH

EVKLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGFTFNDFVMSWVRQT
PDRRLEWVATISSGVTYTYYPDSVKGRFTISRDNAQNTLY
LQMSSLRSEDTAMYYCARRLYGKGYFDYWGQGTTLTVSS

VL

DIQLTQSPATLSVNPGDSVSLSCRASQSIRNDLHWYQQKSHESP
RLLIKSVSQSISGIPSRFSGSGSGTDFTLSINSVETEDFGMYFC
QQSYSWPLTFGAGTKLELK

scFv
anti-Stx1

VH

EVQLQQSGPELVKPGTSVKMSCKASGYTFTDYFIHWVKQSHGKS
LEWIGYIYPKNDGNDYNQKFKGKATLTVDKSSSTGYMELRSLTS
EDSAVYYCARSRGYYGALDYWGQGTSVTVS

scFv
anti-Stx1

VL

DIQLTQSPATLSVNPGDSVSLSCRASQSIRNDLHWYQQKSHESP
RLLIKSVSQSISGIPSRFSGSGSGTDFTLSINSVETEDFGMYFC
QQSYSWPLTFGAGTKLELK

scFv
anti-Stx2

Após a confirmação das sequências dos domínios variáveis e identificação dos
CDR (tabela 9), foi possível o desenho do gene sintético para os scFv, contando
também com a colaboração da Dra. Andrea Maranhão.

A estrutura inicialmente

idealizada foi: VH-ligante peptídico (GGGGSGGGGSGGGGS)– VL. Além disso, foram
inseridos sítios de restrição em ambas extremidades do gene para facilitar a
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subclonagem nos vetores de expressão. A figura 11 mostra os genes enviados para
síntese.
Tabela 9: Sequência de aminoácidos correspondentes aos CDR dos domínios variáveis do scFv

Anticorpo
scFv
anti-Stx2
scFv
anti-Stx1

L1

L2

L3

H1

H2

H3

RASQSIRNDLH

GIPSRFS

QQSYSWPLT

GFTFNDFVMS

TISSGVTYTYYP
DSVKG

RLYGKGYFDY

RASQSIRNDLH

GIPSRFS

QQSYSWPLT

GYTFTDYFIH

YIYPKNDGNDYN
QKFKG

SRGYYGALDY

Os genes sintéticos foram então subclonados no vetor de expressão pAE, e
introduzidos em cepas de E. coli BL21 (DE3) competentes para sua posterior expressão
heteróloga.

A confirmação da clonagem foi realizada por análise de restrição e

sequenciamento (Figura 12).

Para o scFv anti-Stx1 foram selecionados 5 clones,

sendo apenas um deles positivo, já para o scFv anti-Stx2, os dois clones selecionados
foram positivos.
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A
CCCGGGGAAGTTCAGTTACAGCAGAGCGGTCCTGAATTAGTTAAACCTGGTACCA
GCGTTAAAATGAGCTGTAAAGCGAGCGGTTACACCTTCACCGATTACTTCATCCAT
TGGGTTAAACAGAGCCATGGTAAATCATTAGAATGGATCGGTTACATCTACCCTAA
AAACGATGGTAACGATTACAACCAGAAATTCAAAGGTAAAGCGACCTTAACCGTTG
ATAAAAGCTCAAGCACCGGTTACATGGAATTACGTTCATTAACCAGCGAAGATAGC
GCGGTTTACTACTGTGCGCGTTCACGTGGTTACTACGGTGCGTTAGATTACTGGG
GTCAGGGTACCTCAGTTACCGTGTCTAGAGGTGGTGGTGGTAGCGGTGGTGGTG
GTAGCGGTGGTGGTGGTTCAGATCTCCAGCTGACCCAGTCACCGGCGACCTTAA
GCGTGAACCCTGGTGATTCAGTTAGCTTATCATGTCGTGCGAGCCAGTCAATCCG
TAACGATTTACATTGGTACCAGCAGAAAAGCCACGAAAGCCCTCGTCTGTTAATCA
AAAGCGTTTCACAGTCAATCTCAGGTATCCCTAGCCGTTTCAGCGGTTCAGGTAG
CGGTACCGATTTCACCTTAAGCATCAACAGCGTTGAAACCGAAGATTTCGGTATGT
ACTTCTGTCAGCAGAGCTACAGCTGGCCTTTAACCTTCGGTGCGGGTACCAAAT(T
)AATTAGAAGCT
B
CCCGGGGAAACTGGTTGAATCAGGTGGTGGTCTGGTTAAACCTGGTGGTAGCCT
TAAACTGTCATGCGCAGCATCAGGTTTCACCTTCAACGATTTCGTTATGTCATGGG
TGCGTCAGACCCCGGATCGTCGTCTTGAATGGGTTGCAACCATCAGCAGCGGTG
TTACCTACACCTACTACCCTGATAGCGTTAAAGGTCGTTTCACCATCAGCCGTGAT
AACGCACAGAACACCCTGTACCTGCAGATGTCATCACTGCGTAGCGAAGATACCG
CAATGTACTACTGCGCACGTCGTCTTTACGGTAAAGGTTACTTCGATTACTGGGGT
CAGGGTACCACCCTGACCGTTAGCTCTAGAGGTGGTGGTGGTAGCGGTGGTGGT
GGTAGCGGTGGTGGTGGTTCAGATCTCCAGCTGACCCAGTCACCTGCAACCCTTT
CAGTTAACCCAGGTGATTCAGTTTCACTGTCATGCCGTGCAAGCCAGAGCATCCG
TAACGATCTGCATTGGTACCAGCAGAAATCACATGAATCACCGCGTCTTCTTATCA
AATCAGTTTCACAGAGCATCAGCGGTATCCCTAGCCGTTTCAGCGGTTCAGGTTC
AGGTACCGATTTCACCCTGTCAATCAACTCAGTTGAAACCGAAGATTTCGGTATGT
ACTTCTGCCAGCAGTCATACTCATGGCCTCTGACCTTCGGTGCAGGTACCAAACT
GG(T)AACTGAAGCT

Figura 11 - Sequências enviadas para síntese dos genes sintéticos scFv anti-Stx1 (A) e scFv anti-Stx2
(B). Em vermelho o sítio para HindII e em amarelo o sítio para BamHI para clonagem no
vetor de expressão pAE. Em rosa o linker. Em verde escuro a mutação pontual que originou
o códon de terminação da sequência.
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A

1 2 34 5 6

3000 pb

700 pb

B
1 2 3
3000 pb

700 pb

®

Figura 12 - Perfil eletroforético em agarose 1% corado com GelRed (1:50.000) da reação de restrição
dos clones de scFv em pAE. A) Clone scFv anti-Stx1; Amostras: 1) Marcador de peso
molecular 1 kb Plus (Invitrogen); 2) Clone 1 scFv anti-Stx1 em pAE; 3) Clone 2 scFv antiStx1 em pAE; 4) Clone 3 scFv anti-Stx1 em pAE; 5) Clone 4 scFv anti-Stx1 em pAE; 6)
Clone 5 scFv anti-Stx2 em pAE. B) Clone scFv anti-Stx2; Amostras: 1) Marcador de peso
molecular 1kb Plus (Invitrogen); 2) Clone 1 scFv anti-Stx2 em pAE; 3) Clone 2 scFv anti-Stx2
em pAE

As construções então foram inseridas em cepas competentes de E. coli BL21
(DE3) para indução da expressão por IPTG 1 mM. Como mostrado na figura 13, e
confirmado na imunodetecção para cauda de histidina na figura 14, a expressão de
ambos os anticorpos recombinantes foram direcionados para corpos de inclusão na
bactéria, o que pode ter ocorrido devido a grande expressão basal que observamos nas
induções.
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Figura 13 - Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida 12% corada com Coomassie blue, da expressão
induzida, com 1 mM de IPTG, das construções dos scFv em pAE expressos em BL21 (DE3).
A) Indução da expressão do scFv anti-Stx1 em pAE. Amostras: 1) Marcador de peso
molecular Full rainbow (GE); 2) Extrato proteico da cultura pré-indução; 3) Extrato proteico
da cultura pós-indução; 4) Extrato proteico da fração do sobrenadante pós lise celular; 5)
Extrato proteico da fração do sedimento pós lise celular. B) Indução da expressão do scFv
anti-Stx2 em pAE. Amostras: 1) Marcador de peso molecular Full rainbow (GE); 2) Extrato
proteico da cultura pré-indução; 3) Extrato proteico da cultura pós-indução; 4) Extrato
proteico da fração do sobrenadante pós lise celular; 5) Extrato proteico da fração do
sedimento pós lise celular
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Figura 14 - Imunodetecção utilizando anticorpo anti-His (1:5.000) em membrana de nitrocelulose
contendo frações proteicas dos extratos celulares da indução das construções dos scFv
em pAE expressos em BL21 (DE3). A) Imunodetecção da indução da expressão do scFv
anti-Stx1 em pAE. Amostras: 1) Marcador de peso molecular Full rainbow (GE); 2) Extrato
proteico da cultura pré-indução; 3) Extrato proteico da cultura pós-indução; 4) Extrato
proteico da fração do sobrenadante pós lise celular; 5) Extrato proteico da fração do
sedimento pós lise celular. B) Imunodetecção da indução da expressão do scFv anti-Stx2
em pAE. Amostras: 1) Marcador de peso molecular Full rainbow (GE); 2) Extrato proteico
da cultura pré-indução; 3) Extrato proteico da cultura pós-indução; 4) Extrato proteico da
fração do sobrenadante pós lise celular; 5) Extrato proteico da fração do sedimento pós lise
celular.

A purificação foi então realizada por cromatografia de afinidade ao níquel sob
condições desnaturantes, portanto, os sedimentos oriundos após a lise celular, foram
solubilizados com tampão de equilíbrio contendo 8 M de ureia, usado para desnaturar
as proteínas e liberá-las dos corpos de inclusão, para poderem ser purificadas por
cromatografia de afinidade ao níquel. As proteínas recombinantes foram eluídas em
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uma faixa de 140 a 240 mM de imidazol. Por SDS-PAGE, foi possível confirmar a
purificação do scFv anti-Stx1 (Figura 15), também confirmado por Imunodetecção,
assim como a purificação do scFv anti-Stx2 (Figura 16). Na imunodetecção, é possível
observar degradação de algumas frações em ambas as purificações, mais nitidamente
para o anti-Stx1, porém, a maior parte da amostra obtida são de proteínas puras.
Os scFv purificados foram submetidos a um protocolo de renaturação por diálise,
com o objetivo de retirar a ureia, e fazer com que o anticorpo voltasse à sua
conformação inicial a fim de manter a funcionalidade. Porém, durante este processo,
ocorreu precipitação com perda total do scFv anti-Stx2 purificado, não sendo possível a
visualização tanto por SDS-PAGE, como na imunodetecção (dados não mostrados),
para este scFv foi necessário pensar em outra estratégia de purificação, como uma
nova clonagem em outro vetor de expressão, como pET20, que tem um sistema de
expressão em periplasma, ou, em ultimo caso, mudar o gene sintético. Já o anti-Stx1,
apesar da grande precipitação, ainda foi possível observar a fração purificada tanto no
gel, quanto na imunodetecção (Figura 17), tendo um rendimento de 4,5 mg/L de cultivo
(450 µg/mL).
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Figura 15 - Purificação do scFv anti-Stx1 por cromatografia de afinidade ao níquel. A) Perfil eletroforético
em gel de poliacrilamida 12% corada com Coomassie blue das frações obtidas no aparelho
de cromatografia de afinidade pela amostra do clone pAE scFv anti-Stx1. Amostras: 1)
Marcador de peso molecular Full rainbow (GE); 2) Amostra não ligada à coluna; 3-10)
Frações eluídas na cromatografia. B) Imunodetecção utilizando anticorpo anti-His (1:5.000)
em membrana de nitrocelulose contendo frações obtidas no aparelho de cromatografia de
afinidade pela amostra do clone pAE scFv anti-Stx1. Amostras: 1) Marcador de peso
molecular Full rainbow (GE); 1) Marcador de peso molecular Full rainbow (GE); 2) Amostra
não ligada na coluna; 3-10) Frações eluídas na cromatografia.
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Figura 16 - Purificação do scFv anti-Stx2 por cromatografia de afinidade ao níquel. A) Perfil eletroforético
em gel de poliacrilamida 12% corada com Coomassie blue das frações obtidas no aparelho
de cromatografia de afinidade pela amostra do clone pAE scFv anti-Stx2. Amostras: 1)
Marcador de peso molecular Full rainbow (GE); 2-5) Frações eluídas na cromatografia. B)
Imunodetecção utilizando anticorpo anti-His (1:5.000) em membrana de nitrocelulose
contendo frações obtidas por cromatografia de afinidade pela amostra do clone pAE scFv
anti-Stx2. Amostras: 1) Marcador de peso molecular Full rainbow (GE); 2-5) Frações eluídas
na cromatografia.

80

	
  

	
  

A

1

27 kDa

2

B

1

2

27 kDa

Figura 17 - Fração pós diálise e renaturação do scFv anti-Stx1. A) Perfil eletroforético em gel de
poliacrilamida 12% corada com Coomassie blue das frações pós dialise e renaturação do
scFv anti-Stx1. Amostras: 1) Marcador de peso molecular Full rainbow (GE); 2) Fração
obtida pós diálise. B) Imunodetecção utilizando anticorpo anti-His (1:5.000) em membrana
de nitrocelulose contendo frações obtidas pós diálise e renaturação. Amostras: 1) Marcador
de peso molecular Full rainbow (GE); 2) Fração obtida pós diálise.

Apesar de haver recuperado parte do purificado, o scFv anti-Stx1 pós diálise não
foi funcional, não sendo capaz de reconhecer o antígeno alvo (dados não mostrados).
Assim como o anti-Stx2, a alternativa foi tentar clonar novamente no vetor de expressão
pET20b.

A clonagem de ambos anticorpos recombinantes foi realizada da mesma

maneira que a clonagem no vetor pAE, e foram confirmadas por análise de restrição e
sequenciamento como mostrado na figura 18.
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Figura 18 - Perfil eletroforético em agarose 1% corado com GelRed (1:50.000) da reação de restrição
dos clones de scFv em pET20b. Amostras: 1) Marcador de peso molecular 1 Kb (invitrogen);
2) Clone scFvStx1-pET20b; 3) Clone scFvStx2-pET20b.

Após confirmadas, as clonagens foram inseridas em linhagens de E. coli BL21
(DE3) pLyS.

Após choque osmótico, as frações foram analisadas por SDS-PAGE,

revelando que os scFv foram expressos, e a proteína liberada do periplasma após
tratamento com sacarose, ou seja, no primeiro passo do choque osmótico (Figura 19).
Apesar das tentativas de obtenção de fragmentos por esta construção, não foi
possível purifica-los (dados não mostrados), com isso, surgiu a necessidade de mudar
totalmente a configuração do gene sintético a fim de torna-lo funcional após a
purificação.
Com a colaboração do Laboratório do Dr. Sachdev Sidhu, da Universidade de
Toronto (Canadá), uma nova configuração foi elaborada para os genes de scFv,
trocando a orientação para VL-ligante-VH, utilizando novos iniciadores específicos
desenhados (tabela 4), para que o CDR3 do domínio pesado ficasse livre para a
ligação ao antígeno, lembrando que este CDR parece ser o mais importante para o
reconhecimento

do

antígeno

(ALMAGRO,

2004).

O

ligante

peptídico

(GTTAASGSSGGSSSGA), foi substituído no novo gene com o objetivo de melhorar a
estabilidade da molécula de anticorpo.
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Figura 19 - Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida 12% corada com Coomassie blue da indução da
expressão dos scFv em pET20b inseridos em BL21 (DE3) pLyS. A) Frações da indução da
construção scFv anti-stx1 em pET20b, inseridas em cepas competentes de E. coli BL21
pLyS. Amostras: 1) Marcador de peso molecular (BIORAD); 2) Extrato proteico da cultura
pré-induzida; 3) Extrato proteico da cultura bacteriana pós-induzida; 4) Extrato proteico do
sobrenadante da cultura pós-indução; 5) Extrato proteico da fração pós tratamento com
sacarose 20%; 6) Extrato proteico da fração pós tratamento com MgCl2 0,5 M; 7) Extrato
proteico do sedimento pós choque osmótico. B) Frações da indução da construção scFv
anti-stx2 em pET20b, inseridas em cepas competentes de E. coli BL21 pLyss. Amostras: 1)
Marcador de peso molecular (BIORAD); 2) Extrato proteico da cultura pré-induzida; 3)
Extrato proteico da cultura pós-induzida; 4) Extrato proteico do sobrenadante da cultura pósindução; 5) Extrato proteico da fração pós tratamento com sacarose 20%; 6) Extrato proteico
da fração pós tratamento com MgCl2 0,5 M; 7) Extrato proteico do sedimento o pós choque
osmótico.

O novo gene reconfigurado foi clonado em um vetor de expressão periplasmática
especialmente desenvolvido para a expressão de scFv, o pscFv cedido pelo Dr.
Sachdev Sidhu. A confirmação da clonagem neste vetor de expressão foi realizada por
reação de PCR e sequenciamento (Figura 20).
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Figura 20 - Perfil eletroforético das amplificações dos genes scFv clonados no vetor de expressão pscFv
em gel de agarose 1% corado com SYBR (1:1.000). 1) Marcador de peso molecular 1 kb
ladder (Invitrogen); 2) Clone scFv anti-stx1; 3) Clone scFv anti-stx2.

Estas construções foram então inseridas em cepas competentes de E. coli BL21
(DE3) pLyS, e os genes foram expressos pela indução com 0,5 M de IPTG, seguido de
purificação de afinidade ao níquel com a purificação do scFv de tamanho 25 kDa
(Figura 21).

Para cada scFv, foram realizadas 3 eluições, o rendimento dessas

eluições foi de 1 g/L de proteína, em média. Por serem moléculas de baixo peso e de
fácil associação, no gel pode-se notar a formação de dímeros desses domínios, com
tamanho aproximado de 48 kDa.
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Figura 21: Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida 12% corada com Coomassie blue das frações
obtidas pela purificação dos fragmentos scFv em coluna de afinidade ao níquel. Amostras: 1)
Fração da amostra que não ligou na coluna do scFv-Stx1; 2) Fração coletada após lavagem
da coluna do scFv-Stx1; 3-5) Eluições do scFv-Stx1 purificado; 6) Marcador de peso
molecular Blueye (Sigma); 7) Fração da amostra que não ligou na coluna do scFv-Stx2; 8)
Fração coletada após lavagem da coluna do scFv-Stx2; 9-11) Eluições do scFv-Stx2
purificado.

4.2

Obtenção dos fragmentos de anticorpos Fab
Apesar do sucesso na obtenção dos fragmentos scFv, estes são fragmentos

oriundos de camundongos, ou seja, para uma futura ferramenta a ser utilizada na
terapia, seria necessária a humanização do mesmo para evitar a resposta HAMA
(human anti-mouse antibody), que ocorre quando há tratamento com anticorpos que
não são humanos. Surgiu então a oportunidade, juntamente com a colaboração do Dr.
Sachdev Sidhu, de selecionar fragmentos Fab contra as toxinas Stx1 e Stx2 utilizando a
biblioteca de fagos sintética F (PEARSON et al., 2013). As seleções resultaram em 45
clones de fagos ligantes para Stx1, e 82 clones para Stx2 (Figura 22), porém, após o
sequenciamento dos clones, foi verificado que haviam apenas duas sequências
diferentes para cada toxina. Os fagos B6 e C8 ligavam à Stx1, sendo a sequência de
C8 predominante entre os clones selecionados, enquanto C11 e F8 ligavam à Stx2,
sendo a sequência de C11 predominante entre os clones isolados para esta toxina.
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Figura 22 - Perfil eletroforético em gel 1,5% agarose corado com SYBR (1:1.000) das reações de PCR
para confirmação da amplificação dos domínios variáveis dos fagos isolados contra as
toxinas Stx. A) Amplificação do domínio pesado dos ligantes selecionados contra a toxina
Stx1; B) Amplificação do domínio leve dos ligantes selecionados contra a toxina Stx1; C)
Amplificação do domínio pesado dos ligantes selecionados contra a toxina Stx2; D)
Amplificação do domínio leve dos ligantes selecionados contra a toxina Stx1.

Após a identificação dos clones, foram iniciadas as análises dos fagos
selecionados contra as toxinas.

Primeiramente estes foram pré-incubandos com o

antígeno em duas concentrações diferentes. Como mostrado na figura 23, houve uma
inibição da ligação após pré-incubação com o antígeno, o que sugere uma saturação do
epitopo e, indiretamente, afinidade na ordem de nM.
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Figura 23 - Ensaio de ELISA da análise por ensaio da competição para os fagos selecionados contra as
toxinas de Shiga. Os fagos foram pré-incubando com o antígeno em concentrações de 10 e
50 mM de antígeno, como controle foi utilizado tampão PBT. Os ensaios foram realizados
em triplicatas e as médias foram consideradas significativamente diferentes em relação ao
controle quando p> 0,05 por teste t-Student. A) Fagos selecionados contra Stx1; B6 e C8. B)
Fagos selecionados contra Stx2; C11 e F8.

Também foi realizado o teste de reatividade cruzada para avaliar se os fagos
eram capazes reconhecer ambas toxinas, ou se eram específicos para as toxinas de
seleção. Como mostrado na figura 24, apenas o C11 mostrou reatividade cruzada,
apesar da sua afinidade ser maior para o antígeno de seleção, neste caso, a toxina
Stx2.
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Figura 24 - Ensaio de ELISA da análise da reatividade cruzada dos fagos contra as toxinas Stx1 e Stx2.
O ensaio foi realizado utilizando 2 µg/mL de antígeno e utilizando os fagos diluídos 5 vezes
para detecção. Os ensaios foram realizados em triplicatas.

Os testes preliminares com fagos mostraram que estes tinham a capacidade de
se ligar ao antígeno com afinidade na ordem de nM, além disso, um desses fagos foi
capaz de reconhecer ambas as toxinas. Os genes para o Fab desses fagos testados
foram então amplificados e clonados em vetor de expressão.

A clonagem foi

confirmada por análise de restrição e sequenciamento (Figura 25).
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Figura 25 - Perfil eletroforético em gel 1,5% agarose corado com SYBR (1:1.000) das análises de
restrição dos clones Fab. 1) Marcador de peso molecular 1Kb (Invitrogen); 2) Clone B6
anti-Stx1; 3) Clone C8 anti-Stx1; 4) Clone C11 anti-Stx2; 5) Clone F8 anti-Stx2.
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As clonagens foram introduzidas em cepas de E. coli BL21 (DE3) pLyS por
transformação, para a indução da expressão das proteínas recombinantes e purificação
(Figura 26). Duas purificações foram realizadas, e ambas tiveram rendimento de 1,2
g/L de proteína em média.
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Figura 26 - Perfil eletroforético em gel 1,5% agarose corado com SYBR (1:1.000) das amostras eluídas
das purificações dos fragmentos Fab. 1 e 7) Marcador de peso molecular blueyed (GE); 2)
Clone B6 anti-Stx1 com DTT; 3) Clone C8 anti-Stx1 com DTT; 4) Clone C11 anti-Stx2 com
DTT; 5) Clone F8 anti-Stx2 com DTT; 6) Controle MBP com DTT; 8) Clone B6 anti-Stx1 sem
DTT; 9) Clone C8 anti-Stx1 sem DTT; 10) Clone C11 anti-Stx2 sem DTT; 11) Clone F8 sem
DTT; 12) Controle MBP sem DTT.

4.3.

Análise funcional dos anticorpos recombinantes
Com os anticorpos purificados e reconhecendo os antígenos alvo, caracterizou-

se funcionalmente essas moléculas. Primeiramente, foram realizados os ensaios de
concentração eficiente (EC50) e concentração inibitória (IC50) para se determinar a
constante de afinidade.
O EC50, foi realizado a fim de determinar qual seria a concentração mais
eficiente de ligação do anticorpo ao antígeno. Os scFv anti-Stx1 e 2 apresentaram uma
eficiência de 600 e 625 nM, respectivamente. Em relação ao Fab, observou-se que 160
ng/mL foi a concentração eficiente de ligação para os Fab B6, F8 e C11 (quando a
toxina Stx2 foi utilizada como antígeno), para o C8, esta concentração foi de 50 ng/mL,
e para o C11 quando a toxina Stx1 foi utilizada como antígeno, a concentração eficiente
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foi de 4 µg/mL. Esses resultados sugerem uma boa eficiência de ligação para os Fab
purificados, e que o C11, apesar de reconhecer a toxina Stx1 de maneira cruzada, o faz
com baixa eficiência de ligação.
A IC50 por outro lado, serviu para determinar a saturação do paratopo dos
anticorpos com concentrações distintas de antígeno, a concentração de anticorpo
utilizada foi a determinada pelo ensaio anterior. Para os scFv, a afinidade foi de 1,5 nM
para o anti-Stx1 e 1,2 nM para o anti-Stx2. Já para os fragmentos Fab, o C8 e F8
apresentaram uma afinidade de 2,8 nM e 7,4 nM, respectivamente, seguido de B6 com
10,41 nM, e C11 contra a toxina stx2 com 12,35 nM, e contra o antígeno heterólogo
Stx1 demonstrou baixíssima afinidade, com 78,08 nM, já que este ligante foi
selecionado contra a toxina Stx2. Com esses resultados foi possível determinar as
constantes de afinidade (KD) (tabela 10).
O ensaio de reatividade cruzada por ELISA foi realizado para os scFv e repetido
para os Fab purificados, utilizando o EC50 de cada anticorpo.

Assim como seus

precursores monoclonais, que mostravam reatividade cruzada (ROCHA et al., 2012),
ambos os scFv foram capazes de reconhecer as toxinas Stx1 e Stx2 (Figura 27A), isto
ocorreu pois apresentam o mesmo domínio leve. Estes resultados também mostram
que os scFv conservaram características dos monoclonais que os deram origem. No
caso dos Fab, assim como mostrado pelos fagos, apenas o C11 teve reação cruzada
com a toxina heteróloga (Figura 27B).
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Tabela 10: Tabela das constantes de afinidade dos fragmentos de anticorpos obtidos no presente
trabalho.

Anticorpo

Antígeno

KD

scFv anti-Stx1

Stx1/Stx2

1,5 X 10-5 M

scFv anti-Stx2

Stx2/Stx1

1,2 x 10−5 M

Fab B6

Stx1

1,04 X10-5 M

Fab C8

Stx1

2,8 X10-6 M

Fab C11

Stx2/Stx1

4,9 x10−5 M

Fab F8

Stx2

7,4 X10-6 M
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Figura 27 - Ensaio de ELISA para avaliação da reação cruzada dos ligantes contra as toxinas Stx (5
µg/mL). A) Ensaio realizado com a detecção pelos fregmentos scFv; B) Ensaio realizado
com a detecção pelos fragmentos Fab.

A competitividade dos Fab com os anticorpos monoclonais (ROCHA et al., 2012)
que deram origem ao scFv, também foi testada. Os monoclonais foram neutralizantes
(na concentração ), então se os fragmentos Fab competissem pelos mesmos epitopos,
seria uma indicação de uma possível capacidade neutralizante. Todos Fab mostraram
alguma inibição em sua concentração eficiente (EC50), competindo de certa forma pelos
mesmos epitopos, sendo que o Fab F8 anti-Stx2 mostrou maior inibição (Figura 28).
Essa reação de competição sugere que estes Fab possuem uma atividade neutralizante
tanto quanto os IgG já caracterizados (ROCHA et al., 2012).

92

	
  

	
  

Figura 28 - Ensaio de ELISA da competição por epitopos dos Fab com os monoclonais. Os Fab
purificados foram pré-incubando com concentrações de 1,6, 4,4 e 400 mM de monoclonais
purificados, como controle foi utilizado tampão PBT. O ensaio foi realizado em triplicata e
as médias foram consideradas diferentes comparado com controle quando p>0,01 (**) e
p>0,05 (**) por teste t-Student.

Para determinar qual era o epitopo reconhecido pelos fragmentos de maneira
mais precisa, foi realizado um mapeamento epitópico.

Neste ensaio, a partir de

sequências peptídicas isoladas das toxinas Stx, pode-se determinar qual é o peptídeo
reconhecido pelos anticorpos. De todos os fragmentos testados apenas para o scFv
anti-Stx2 e Fab C11 (anti-Stx2) foi possível obter as sequências dos epitopos
reconhecidos (Figura 29A), e construir um modelo in silico das regiões onde estes se
ligam às toxinas (Figura 29B). Como mostrado na figura 29, ambos reconheceram o
mesmo epitopo (GKIEFSKYNEDDTF), localizada na subunidade B da toxina Stx2,
havendo uma reatividade cruzada com uma região da mesma região da toxina Stx1
(YTKYNDDTFT).
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Figura 29 - Análise estrutural dos fragmentos de anticorpos scFv anti-Stx2 e Fab C11. A) Mapeamento
epitópico e os peptídeos correspondentes, com os epitopos marcados em rosa. B) Predição
das estruturas dos dois fragmentos recombinantes e da toxina Stx2, sendo a subunidade A
(roxa), e a subunidade B (verde), com os peptídeos reconhecidos marcados em rosa assim
como as regiões de CDR dos anticorpos recombinantes. Os domínios variáveis também
estão representadas, sendo a pesada em azul e a leve em roxo. Em azul claro estão
representadas Os domínios constantes do Fab e o ligante do scFv.

Assim como os monoclonais anti-Stx obtidos no laboratório, os recombinantes
scFv e Fab também foram testados quanto sua capacidade neutralizante.

Como

mostrado na figura 30, todos os fragmentos testados mostraram alguma neutralização
frente as toxinas de Shiga.

Para Stx1, todos os fragmentos mostraram diferença

estatística com o controle negativo, e não mostraram diferença significativa quando
comparados com o controle positivo, o que mostra que a neutralização obtida para
estes fragmentos foi tão boa quanto a neutralização mostrada pelo mAb (ROCHA et al.,
2012). Da mesma forma, para Stx2, todos os fragmentos testados também mostraram
diferença significativa quando comparados com o controle negativo, porém, quando
comparados com o controle positivo, os fragmentos scFv anti-Stx2 e Fab F8, tiveram
diferença estatística, mostrando maior neutralização da citotoxicidade que o mAb
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precursor (ROCHA et al., 2012). O scFv anti-Stx2 e o Fab C11 também neutralizaram o
efeito citotóxico de Stx produzidos por diferentes isolados de STEC em células Vero,
esta neutralização variou de 20 a 90% (Figura 31).

Figura 30 - Ensaio de neutralização em célula Vero (VCA), utilizando os fragmentos de anticorpos contra
as toxinas de Shiga. A) Ensaio utilizando a toxina Stx1 e os fragmentos obtidos contra estas
toxinas. B) Ensaio utilizando a toxina Stx2 e os fragmentos obtidos contra estas toxinas. Os
gráficos mostram as porcentagens de neutralização do efeito citotóxico da toxina em células
Vero (CD50) utilizando as concentrações de anticorpos determinadas por EC50. Como
controle negativo foram utilizado o meio de cultura DMEM, e como controle positivo, os mAb
obtidos por Rocha et al., 2012. As médias foram consideradas diferentes quando p>0,05 (*)
ou p>0,01 (**), comparando com os controles por teste t-Student.
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Figura 31- Ensaio de neutralização em célula Vero (VCA), utilizando os fragmentos de anticorpos scFv
anti-Stx2 (A) e Fab C11 (B) contra as toxinas de Shiga dos sobrenadantes de cepas
produtoras de Stx2. O controle é resultado da citotoxicidade dos sobrenadantes sem préincubação com os anticorpos.

Por fim, foram testadas a sensibilidade e especificidade dos fragmentos scFv
com relação a linhagens produtoras e não produtoras de Stx. A tabela 11 mostra os
resultados dos ensaios realizados primeiramente utilizando as condições de cultivo (i)
descritas em materiais e métodos (item 3.3.5), apesar da especificidade ser bastante
significativa, os fragmentos não foram muito sensíveis, vale ressaltar a funcionalidade
quase zero do scFv anti-Stx1 nesta condição. Já quando a condição (ii) foi utilizada,
pode-se notar um aumento na sensibilidade, porém, a especificidade foi reduzida
significativamente. Como o fragmento scFv anti-Stx2 foi o mais promissor, este foi
testado ainda uma terceira forma de detecção, utilizando a condição (i) de cultivo para
as amostras, porém realizando um ELISA de captura. Neste caso observou-se que a
especificidade aumentou muito e a sensibilidade não foi afetada.
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Tabela 11: Teste de sensibilidade dos fragmentos scFv frente a cepas produtoras e não produtoras das
toxinas de Shiga por ensaio de ELISA. A absorbância de corte foi determinada por curva
ROC para que fosse estimado a maior especificidade e sensibilidade.

Anticorpo

Condição

ELISA

Especificidade (%)

scFv-Stx1
scFv-Stx1
scFv-Stx2
scFv-Stx2
scFv-Stx2

i
ii
i
ii
i

indireto
captura
indireto
captura
captura

100
46,15
99,54
46,15
100

Sensibilidade
(%)
0
59,45
31,57
93
70
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5.

DISCUSSÃO
Embora diversos anticorpos monoclonais contra as toxinas Stx tenham sido

descritos recentemente (GEHRING et al., 2014; SKINNER et al., 2014; FERNANDESBRANDO et al., 2011; BIELASZEWSKA et al., 2011; ROCHA et al., 2012; MUKHERJEE
et al., 2002; HE et al., 2013; SKINNER et al., 2013; CHENG et al., 2013; PARMA et al.,
2011; MOHAWK et al., 2010; LOPEZ et al., 2010; HE et al., 2013), não há ainda
disponível no mercado, uma ferramenta para o diagnóstico rápido e barato das cepas
de STEC causadoras de surtos de intoxicação alimentar, nem para terapia contra as
ações tóxicas das toxinas Stx.
Fragmentos de anticorpos recombinantes monovalentes, como os scFv e os Fab,
podem ser produzidos de maneira eficiente, utilizando inclusive sistemas bacterianos
para a síntese de proteínas recombinantes, sendo uma alternativa mais rápida e de
baixo custo comparado ao cultivo de hibridomas (NERI et al., 2011).

Ambos os

fragmentos mantem a especificidade e a afinidade de uma molécula de IgG, porém
monovalente, além de mostrar uma melhora na farmacocinética para a penetração em
tecidos (HOLLIGER e HUDSON, 2005).
No presente trabalho foram obtidos e caracterizados dois tipos diferentes de
fragmentos de anticorpos recombinantes (scFv e Fab), produzidos em bactérias, contra
as toxinas Stx produzidas por isolados de STEC. Além disso, pela primeira vez, foi
construído um fragmento monovalente humano (Fab), capaz de reconhecer e
neutralizar as toxinas Stx. Estes fragmentos obtidos são promissores para seu uso
como ferramentas tanto no diagnóstico como na terapia das intoxicações por STEC.
Anticorpos scFv normalmente são obtidos a partir de hibridomas, células do baço
de camundongos imunizados e de linfócitos B de humanos (AHMAD et al., 2012). Os
scFv deste trabalho foram obtidos a partir de células de hibridomas secretores de
anticorpos monoclonais (mAbs) anti-Stx, caracterizados por Rocha et al. (2012). Estes
mAbs possuíam alta afinidade com o antígeno, sendo altamente sensíveis por ELISA
de captura, mesmo para isolados baixos produtores da toxina, além de possuírem
capacidade neutralizante, porém, a obtenção de mAb por hibridomas demanda tempo,
mão de obra especializada, e encarece o anticorpo obtido (HOLLIGER e HUDSON,
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2005).

Anticorpos scFv possuem certas vantagens com relação ao seu anticorpo

parental, especialmente na clínica, como a rápida remoção do sangue, baixo tempo de
retenção em tecidos não-alvo, e menor imunogenicidade. Com relação à detecção de
antígenos alvo, esses anticorpos recombinantes são obtidos mais facilmente, por terem
a possibilidade de serem expressos em sistemas bacterianos, o que também interfere
no preço do produto final (AHMAD et al., 2012). Neste contexto, fragmentos scFv foram
desenvolvidos

e

a

orientação

utilizada

inicialmente

foi:

VH-ligante

peptídico

(GGGGSGGGGSGGGGS) – VL para expressão em bactérias.
Para obter as sequências dos domínios variáveis para a montagem do gene
para a expressão do scFv, primeiramente o mRNA dos hibridomas foi extraído e retro
transcrito em cDNA para servir de molde para a amplificação dos domínios variáveis e
sequenciamento (AHMAD et al., 2012). O maior problema de obtenção dos domínios
variáveis leve e pesado é a ocorrência de mRNA aberrante, que apesar de poderem ser
transcritos, o domínio obtido não é funcional. Se um gene aberrante é utilizado na
construção de um anticorpo recombinante, pode produzir um anticorpo com baixa
afinidade ao antígeno ou até completamente não funcional.
O gene do domínio variável aberrante pode ocorrer a partir de um transcrito não
produtivo da célula de mieloma, de um rearranjo do transcrito das células B ou por
mutação gênica durante a fusão das linhagens celulares (DING et al., 2010). Apesar de
ter sido descrito que a linhagem de mieloma P3-X63-Ag8 (derivado do clone MOPC21 e
utilizado em fusões no começo do desenvolvimento da tecnologia de hibridomas)
secreta imunoglobulina, suas sublinhagens Sp2/0, NS-O, OUR-1 e P3-X63-Ag8.653 são
considerados parceiros de fusão secretores de imunoglobulinas não funcionais
(STADLMANN et al., 2008; DING et al., 2010).
É bem conhecido que a maioria dos mielomas utilizados na fusão ainda contém
grandes quantidades de domínio kappa aberrante, com mudança de fase no início da
região J (joining). Este transcrito não pode ser traduzido para uma imunoglobulina
funcional devido a um rearranjo que resulta em um códon de terminação precoce
(CARROLL et al., 1988; DING et al., 2010). Os hibridomas que deram origem aos scFv
obtidos no trabalho foram obtidos utilizando mieloma Sp2/0, por conta disso, ao fim de
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cada ciclo de amplificação, os amplificados eram submetidos a sequenciamento, a fim
de garantir que o gene amplificado codificasse para um domínio variável funcional.
Após a obtenção das sequências dos domínios, e montagem do gene sintético, a
estratégia inicial de expressão foi a clonagem em vetores de expressão que utilizam o
sistema RNA polimerase T7, como o vetor pAE, desenvolvido por Ramos et al. (2004),
derivado do pRSET/pET3-His, e o pET20b (Novagen) para expressão em periplasma.
A RNA polimerase T7 alonga a cadeia cinco vezes mais rápido que a RNA polimerase
de E. coli, e as mutações realizadas nas hospedeiras desses vetores fazem com que
eles sejam induzidos por IPTG mesmo na presença de glicose (TERPE et al., 2006).
Como hospedeira, foram utilizadas as linhagens de E. coli BL21, uma das razões
para se usar o sistema de expressão em E. coli, é o fato deste organismo ser bem
conhecido, sendo o mais comumente utilizado na produção de proteínas heterólogas
pela indústria farmacêutica. Mesmo apresentando como desvantagem terapêutica o
acúmulo de LPS, uma endotoxina pirogênica para humanos e mamíferos, vários
protocolos já estão descritos para eliminar este lipossacarídeo das amostras
recombinantes (PETSCH e ANPACH, 2000).
A expressão dos scFv clonados em pAE foi direcionada para corpos de inclusão
durante a indução gênica em E. coli, o que pode acontecer pela super-expressão
citoplasmática, além deste ser um ambiente altamente redutor, o que pode culminar na
agregação destes polipeptídeos e a formação de corpos de inclusão (HUSTON et al.,
1995). Estratégias para solução desta super-expressão se baseiam na diminuição da
temperatura de indução, substituição de aminoácidos, co-expressão com chaperonas,
fusão com proteínas altamente hidrofílicas, adição de sorbitol, sacarose, rafinose no
meio de crescimento, mudanças nas condições de cultivo como pH, por exemplo, e
mudanças das hospedeiras (HOCKNEY, 1994; MAKRIDES, 1996).
Alternativamente, corpos de inclusão podem ser solubilizados com compostos
desnaturantes como a ureia e depois renaturados para obtenção de produtos ativos
(SINGH e PANDA, 2005), estratégia esta utilizada para as tentativas de obtenção dos
scFv no vetor pAE. Uma outra alternativa é tentar diferentes estratégias de expressão,
como a que ocorre no periplasma, resultado da clonagem em vetores como pET20b
que possui um peptídeo sinal para direcionar a expressão para o espaço periplasmático
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via sistema sec (TERPE et al., 2006), estratégia também abordada para os scFv antiStx, porém que não resultou em um fragmento purificado.
Apesar dos esforços para a purificação destes fragmentos clonados em pAE em
condições desnaturantes, ao fim do processo, eles não foram funcionais e não
possuíam afinidade ao antígeno. Esta perda de afinidade foi devido ao processo de
renaturação, que não resultou em uma molécula de conformação ideal para a formação
das alças dos CDR, particularmente do CDR-H3, o responsável pela afinidade e
especificidade ao antígeno em anticorpos naturais, que é o caso dos scFv originários de
camundongos (PERSSON et al., 2013). As estruturas das alças dos CDR, conhecidas
como canônicas, são as responsáveis pela diversidade de especificidades para
antígenos distintos, por isso que a conformação dos fragmentos é tão crítica para a
conservação da afinidade (ALMAGRO, 2004).
A nova estratégia para a obtenção dos scFv foi a de remodelar os genes para
melhorar a solubilidade, a expressão e a purificação destas moléculas.

Com esta

finalidade, oligonucleotídeos foram desenhados com base na sequência dos genes
sintéticos. Por reações de PCR, um novo gene foi organizado, inverteu-se a orientação
para VL - ligante peptídico - VH, liberando o CDR-H3 para se ligar ao antígeno, desta
forma, melhorando a afinidade das moléculas. Também foi realizada a troca do ligante
peptídico,

no

lugar

de

GGGGSGGGGSGGGGS,

foi

inserido

o

ligante

GTTAASGSSGGSSSGA, menos flexível, porém mais hidrofílico.
De fato, os ligantes podem interferir na estabilidade da molécula durante a
expressão ou armazenamento destas (GUSTAVSSON et al., 2001; KOVOOSI et al.,
2001; ZHAO et al., 2008), e apesar de ligantes ricos em glicina e serina serem mais
flexíveis e mais usualmente utilizados para o desenho de scFv, por possibilitar giros e a
ligação ao antígeno (KIM et al., 2007), ligantes mais rígidos, contendo aminoácidos
como prolina, treonina e alanina, aumentam a estabilidade e a atividade biológica de
proteínas recombinantes (ZHAO et al., 2008). No caso do novo ligante escolhido para
os scFv, foram adicionados alguns resíduos de treonina e alanina para melhorar a
estabilidade e solubilidade, sem perder muito a flexibilidade.
Os novos genes para os scFv foram ainda clonados em um vetor de expressão
específico para a obtenção de scFv (MURASE et al., 2003), que além da cauda de
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histidina (6XHis), para a purificação por cromatografia de afinidade ao níquel, possuíam
também uma cauda FLAG® (Sigma), que é constituída de 8 aminoácidos hidrofílicos (NY-K-N-N-N-K), e por ser pequena não interfere na conformação e atividade da proteína
fusionada a ela, além de conceder de 20 a 200 vezes mais sensibilidade à molécula
para métodos de detecção.
Essas novas construções tiveram suas expressões direcionadas para o
periplasma das células hospedeiras, um ambiente menos oxidativo do que o
citoplasma, sendo mais favorável à formação de pontes dissulfeto as quais auxiliam na
estabilidade das moléculas (FEIJE e BUCHNER, 2014; TERPE et al., 2006), isto foi
possível pelo fato deste novo vetor também possuir um peptídeo sinal que era
fusionado à porção N-terminal, direcionando a proteína recombinante para o espaço
periplasmático. Estas modificações do gene e vetor, fizeram com que os scFv anti-Stx1
e anti-Stx2 fossem expressos de maneira solúvel, e purificados com um rendimento de
aproximadamente 1,5 g/L, além de serem funcionais e específicos aos antígenos alvo.
Além de fragmentos scFv, também foram obtidos fragmentos Fab de anticorpos
humanos contra as toxinas Stx por Phage Display a partir de uma biblioteca de Fab
sintética, selecionando ligantes com base na afinidade e especificidade dos scFv (os
quais são oriundos de mAbs neutralizantes) a partir de ensaios de competição. De fato,
desde que Smith (1985) publicou pela primeira vez que fragmentos de DNA poderiam
ser fusionados com a proteína pIII de fagos filamentosos não-líticos, e expressos como
proteínas fusionadas à superfície viral sem afetar a infectividade dos fagos, e anos
depois, Mccafferty et al. (1990), mostrou que fragmentos scFv podiam ser expostos na
superfície dos fagos como proteínas funcionais, retendo a capacidade de ligação ao
antígeno, anticorpos selecionados por Phage Display se tornaram a forma mais comum
de gerar anticorpos humanos.

O resultado foi o desenvolvimento de milhares de

anticorpos recombinantes para a pesquisa, diagnóstico e terapia (FRENZEL et al.,
2014), sendo largamente utilizado para a expressão de outras moléculas como Fab e
diabodies (AHMAD et al., 2012).
Repertórios de anticorpos Fab se beneficiam por carregar restrita diversidade no
CDR-H1 e CDR-H2, combinado com a alta variabilidade tanto no comprimento, como
na composição de resíduos do CDR-H3 (INBAR e BANHAR, 2012). Existem quatro
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tipos de bibliotecas: imune, naive, semi-sintética e sintética, que variam nas origens dos
fragmentos variáveis de anticorpos, assim como no seus tamanhos, combinações,
plataformas de disposições compatíveis, e nas suas aplicações práticas, e constituem o
pré-requisito fundamental para o desenvolvimento de anticorpos recombinantes via
seleção por Phage Display, por exemplo (INBAR e BANHAR, 2012; AHAMD et al.,
2012). Dentre elas, as bibliotecas sintéticas derivam de fontes não imunes e são
preparadas de maneira totalmente sintética por combinação de sequências de genes
germinais, juntamente com regiões randomizadas de CDR, responsáveis pela ligação
ao antígeno (KNAPPIK et al., 2000).
Bibliotecas sintéticas são construídas do zero, permitindo assim a incorporação
de certas características específicas, como sequências de arcabouços humanos
estáveis, que aumentam a funcionalidade dos anticorpos e diminui o risco de
imunogenicidade para propósitos terapêuticos (PERSSON et al., 2013), por isso, essas
bibliotecas são largamente escolhidas para selecionar ligantes de maior afinidade que
os anticorpos monoclonais (AHMAD et al., 2012). Em contrapartida, para se construir
uma biblioteca sintética altamente funcional, é necessário um conhecimento detalhado
da estrutura e função dos anticorpos, a fim de evitar que proteínas fora de conformação
ou agregados se formem devido a utilização de uma diversidade química, ou sítios
estruturais inapropriados no desenho da biblioteca (SIDHU e FELLOUSE, 2006).
A maioria das bibliotecas sintéticas humanas produzidas se baseiam na
randomização das regiões dos CDR3, os quais são, geralmente, mais diversos e
essencialmente responsáveis pelo reconhecimento do antígeno.

No caso dessas

bibliotecas, ainda foi demonstrado que não havendo restrições genéticas na diversidade
do domínio, como é o caso dos repertórios imunes, o CDR-L3 desempenha ainda um
papel mais importante no reconhecimento do antígeno do que o CDR-H3 (PERSSON et
al., 2013).
A biblioteca sintética utilizada na seleção de fragmentos Fab contra as toxinas
Stx, denominada de F, foi construída utilizando como molde um Fab anti-MBP (do
inglês, maltose binding proteins), com a sequência de um arcabouço humano otimizado
e diversificando os três CDR-H e o CDR-L3. Nos CDR-H1 e H2, a diversidade foi
restritamente binária, consistindo em resíduos de tirosina e serina, que já foi
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demonstrado ter uma capacidade inata de mediar o reconhecimento dos antígenos,
pois são resíduos hidrofílicos e podem ser expostos na superfície sem promover uma
agregação não específica, ao mesmo tempo que se acomodam prontamente nas
interfaces proteína-proteína (FELLOUSE et al., 2005). Nos CDR-H3 e L3 do repertório
da biblioteca F, foi utilizada uma diversidade de resíduos mais complexa, com
propensão de resíduos de tirosina (25%), serina (20%), glicina (20%) e alanina (10%),
além de introduzir um comprimento que permitisse as voltas dos mesmos tamanhos
encontrados nessas mesmas regiões em anticorpos naturais.
A biblioteca F contém 3x1010 clones únicos de fagos.

Esta biblioteca foi

escolhida, pois a diversidade dentro do CDR-L3 além da permitida pelo sistema imune
natural, pode ser melhor que o repertório de anticorpos naturais como fonte para
geração de anticorpos com novas funções (PERSSON et al., 2013).

Quatro fagos

foram selecionados para as toxinas Stx: dois para cada tipo de toxina, sendo B6 e C8
para Stx1 e C11 e F8 para Stx2. Os genes desses Fab foram então amplificados e
clonados em um vetor com características semelhantes ao utilizado para os scFv,
possuía também uma cauda FLAG® (Sigma) para tornar a molécula sensível para
testes de detecção, porém, para purificação foi utilizada coluna de proteína A, já que a
porção constante do Fab era capaz de se ligar nesta. Os Fab foram purificados com
rendimento de 1,2 g/L de proteína.
Ambos fragmentos de anticorpos foram testados quanto sua afinidade ao
antígeno, pela determinação da constante de afinidade (KD). O cálculo do KD leva em
consideração a concentração eficiente (EC50) e a concentração inibitória (IC50), apesar
dos scFv recombinantes terem origem nos mAb (ROCHA et al., 2012), as constantes
foram discrepantes, assim como as dos fragmentos Fab. Diferença nas constantes de
afinidade de anticorpos mono ou diméricos é devido à avidez (ANDRADE et al., 2005),
a capacidade de se ligar a dois antígenos ao mesmo tempo, como é o caso de
moléculas diméricas, aumenta muito sua afinidade funcional e avidez em muitos
receptores de superfície celular e a antígenos polivalentes (HOLLINGER e HUDSON,
2005).

A constante de afinidade dos anticorpos recombinantes são usualmente

menores que as encontradas nas moléculas de IgG, o que também foi demonstrado por
Miethe et al. (2013), com o scFv-Fc desenvolvido contra a toxina botulínica. Por outro
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lado, é importante salientar que o fragmento Fab obtido no presente trabalho pode
ainda ser convertido, por subclonagens, em uma molécula de IgG4 humana, o que
pode melhorar a ligação ao antígeno já que o converterá em uma molécula dimérica
estável (LUZ et al., 2015- Anexo III).
A reatividade cruzada de ambos fragmentos também foi testada a fim de avaliar
se eram capazes de reconhecer ambas toxinas Stx. Rocha et al. (2012) mostrou que
os mAb anti-Stx eram capazes de reagir de maneira cruzada por imunofluorescência.
De fato, ambos os scFv obtidos no presente trabalho mostraram reatividade cruzada
por ensaio de ELISA, já que possuem o domínio variável leve idêntico.

Para os

fragmentos Fab, novamente apenas C11 foi capaz de reconhecer ambas toxinas, o que
comprova a estabilidade e característica do fragmento obtido após a purificação, já que
este conservou as propriedades observadas nos fagos. A reatividade cruzada pode ser
bastante útil para o caso de isolados que expressam os dois tipos de toxinas e suas
variantes, como os isolados O157:H7 (SCHEUTZ et al., 2001; O´BRIEN et al., 1984). O
Fab C11, neste caso, se torna um anticorpo mais interessante para ser utilizado contra
estas cepas.
Os Fab foram testados em ensaios de competição com os IgG desenvolvidos por
Rocha et al. (2012) a fim de determinar se competiam pelo mesmo epitopo de ligação,
isto porque, estes IgG neutralizavam ambas toxinas produzidas por isolados de STEC
nos sobrenadantes das culturas, sugerindo que se os Fab selecionados competissem
pelo mesmo epitopo dos mAb, seriam fortes candidatos a ferramentas neutralizantes.
De fato, todos os Fab mostraram certo grau de competição por epitopos nas maiores
concentrações de IgG, principalmente F8 anti-Stx2, que mostrou inibição mesmo em
menores concentrações de IgG utilizado. Para determinar-se exatamente os epítopos
de reconhecimento dos anticorpos foi também realizado um mapeamento dos epitopos
com todos os fragmentos obtidos.

Este mapeamento foi possível a partir do

desmembramento de ambas toxinas Stx em pequenos peptídeos com alguns resíduos
de sobreposição entre eles. Porém, só foi possível determinar o epitopo para dois dos
fragmentos: scFv anti-Stx2 e Fab C11.

Ambos reconheceram o mesmo epitopo

GKIEFSKYNEDDTF, localizado na subunidade B da toxina Stx2, o que corrobora o
resultado de competição observado com C11 e o monoclonal (o qual deu origem ao
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scFv), além disso, há uma reatividade cruzada com uma região da subunidade B da
toxina Stx1 YTKYNDDTFT. Apesar do peptídeo reconhecido na toxina Stx2 ser maior
que o reconhecido para Stx1, a região homologa KYN(E)DDTF explica a reatividade
cruzada observada por ELISA para estes fragmentos.
No caso dos outros Fab, a não obtenção dessas sequências deve-se ao fato
deles reconhecerem epítopos conformacionais, já que a seleção dos fagos
expressando os Fab por Phage Display foi feita a partir da toxina em sua forma natural
imobilizada.

No caso do scFv anti-Stx1, o monoclonal que deu origem a ele,

reconheceu os epitopos lineares (ROCHA et al., 2012), e possivelmente se liga ao
mesmo epítopo que o scFv anti-Stx2, tendo em vista a reatividade cruzada observada
por ELISA, e o fato de possuírem o mesmo domínio variável leve, porém por algum
motivo, neste ensaio em especial não houve reconhecimento de nenhum epitopo. É
claro que também é possível que em sua nova conformação, a molécula de scFv tenha
mudado as características de ligação ao antígeno, devido à diferenças nas estruturas
das voltas dos CDR reconhecendo então epítopos conformacionais, além disso, o fato
de apresentar o mesmo domínio leve pode não ter um papel fundamental na
especificidade desta molécula, já que este fragmento é oriundo de uma seleção natural
imune de hibridomas, e no caso de monoclonais obtidos a partir de uma resposta imune
natural, o CDR-H3 é o que tem o papel de maior responsável pela especificidade e
ligação ao antígeno (TONEGAWA, 1983; PERSSON et al., 2013).
Quando testados como ferramentas neutralizantes da toxina pura, todos os
fragmentos mostraram neutralização frente ao controle negativo, e de igual ou maior
porcentagem de neutralização em relação ao controle positivo mAb anti-Stx (ROCHA et
al., 2012), como foi o caso do scFv anti-Stx2 e o Fab F8 anti-Stx2, que mostraram maior
capacidade neutralizante que o monoclonal controle, levando em conta que o scFv é
derivado deste monoclonal, o resultado é ainda mais animador, sugerindo que a
molécula obtida foi aperfeiçoada, melhorando o reconhecimento do antígeno. Além
disso, assim como seu precursor IgG, o scFv anti-Stx2 também foi capaz de neutralizar
a toxina Stx2 produzidas por isolados de STEC, tendo o fragmento Fab C11 também
mostrado a mesma capacidade, outra característica positiva dessas moléculas
recombinantes frente ao monoclonal produzido por hibridomas.
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No caso dos fragmentos com o epitopo de ligação identificado, como o scFv antiStx2 e o Fab C11, pode-se inferir sobre os mecanismos envolvidos na neutralização,
sugerindo que este epitopo do pentâmero B reconhecido por ambos fragmentos tem um
papel importante.

A capacidade neutralizante destes dois fragmentos parece estar

envolvida com o bloqueio do sítio de ligação ao receptor, impedindo a translocação da
subunidade A para dentro das células alvo.

Outros anticorpos neutralizantes e

fragmentos de anticorpos também mostraram especificidade com a subunidade B
(PARMA et al., 2011; TREMBLAY et al., 2013; CHENG et al., 2013; YAMAGAMI et al.,
2001; NAKAO et al., 1999), de fato, a maioria dos anticorpos anti-Stx2 reconhecem
subunidade B da toxina. Os fragmentos scFv anti-Stx2 e o Fab C11 podem se ligar em
cada uma das cinco subunidades B da holotoxina, o que pode aumentar a eficiência de
neutralização como mostrado pelo mAb anti-Stx2 descrito por Cheng et al. (2013). O
mesmo ocorre com o TMA-15, o qual, apesar de mostrar proteção em camundongos
após 24 horas da infecção, e ser recombinante, é produzido em células de mamíferos
(YAMAGAMI et al., 2001).
Outros anticorpos recombinantes mostraram capacidade neutralizantes contra as
toxinas Stx (TREMBLAY et al., 2013; AKIYOSHI et al., 2010; MA et al., 2008; IWATA et
al., 2014; KIMURA et al., 2002; INOUE et al., 2004; NERI et al., 2011), especialmente
contra Stx2, a toxina mais relacionada com casos de intoxicação e SHU em humanos
(SCHEUTZ et al., 2001). O VHH e o scFv recombinantes desenvolvidos por Tremblay
et al. (2013) e Ma et al. (2008), respectivamente, também protegeram camundongos
contra intoxicação por Stx2, porém, nenhum deles é um anticorpo humanizado, o que
dificultaria seu uso como agentes terapêuticos. Por outro lado, os fragmentos Fab e o
F(ab’)2 humanos avaliados por Akiyoshi et al. (2014) apesar de mostrarem capacidade
neutralizante contra Stx2, são produzidos em células intestinais (CHO), sendo sua
produção tão dispendiosa como a produção em hibridomas, não resolvendo o problema
do custo do produto final.
Dentro deste contexto, os Fab humanos obtidos no presente trabalho produzidos
em bactérias são promissoras ferramentas a serem utilizadas na terapia da intoxicação
com Stx, em especial o fragmento Fab C11 anti-Stx2 que foi capaz de também
neutralizar toxinas produzidas por isolados de STEC. No entanto, vale ressaltar que
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não é porque a molécula neutraliza a citotoxicidade in vitro que ela seria eficiente in
vivo, por isso, apesar de promissoras, ainda não se pode afirmar que serão realmente
ideais para uso terapêutico, para tanto, será necessário confirmar sua efetividade em
modelos de intoxicação animais.
Contra a toxina Stx1 por sua vez, anticorpos humanos monovalentes produzidos
em bactérias já foram produzidos (NERI et al., 2011), sendo inclusive neutralizantes da
toxina Stx1. Outro fragmento Fab descrito por Inoue et al. (2004) também mostrou
características neutralizantes contra a mesma toxina, porém nenhum deles ainda foi
testado em animais, não sendo possível afirmar se estes anticorpos seriam também
neutralizantes in vivo, além de não se ter certeza que, mesmo neutralizando a toxina
seria eficiente na prevenção do desenvolvimento de SHU em modelos animais.
Por sua vez, apesar de neutralizantes, os scFv são oriundos de camundongos, o
que para propósitos terapêuticos seria necessário realizar a humanização, ou
quimerização destes fragmentos por engenharia de anticorpos a fim de aumentar a
meia vida dessas moléculas na circulação de humanos, e diminuir ainda mais a
imunogenicidade para evitar a resposta HAMA, comum contra domínios de anticorpos
de camundongos (YAMAGAMI et al., 2001). Por outro lado, por possuírem a cauda
FLAG® fusionada, excelente para detecção, podem ser ótimas ferramentas no
reconhecimento das toxinas Stx em cepas de STEC, para fins diagnóstico. Apesar da
disponibilidade comercial de testes para a detecção de Stx baseados em testes
imunoenzimáticos, nenhum destes emprega anticorpos recombinantes produzidos em
bactérias (CDC, 2009).
Os scFv produzidos no presente trabalho foram produzidos em bactérias, e
possuem afinidade e especificidade ao antígeno. O scFv anti-Stx2 mostrou 100% de
especificidade e 70% de sensibilidade frente a isolados de STEC produtores e não
produtores de Stx2, estes resultados ainda podem ser otimizados, assim como os
obtidos pelo scFv anti-Stx1, por modificações nos testes de sensibilidade e
especificidade utilizado, inclusive mudando protocolos para testes de aglutinação em
látex, como o utilizado por Rocha et al. (2014), testes de imunofluorescência como o
padronizado por Caravelli et al. (2013), ou ainda testes imunocromatográficos. Vale
ressaltar que essas moléculas de scFv são passíveis de melhoramento genético a fim
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de aumentar ainda mais a sensibilidade e afinidade ao antígeno, o que não é possível
quando se usa monoclonais (SIDHU e FELLOUSE, 2006).
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6.

CONCLUSÕES
No presente trabalho foram desenvolvidos e caracterizados dois tipos diferentes

de anticorpos recombinantes por duas diferentes metodologias: hibridomas (scFv) e
Phage Display (Fab), sendo o primeiro de origem murina e o segundo humano. A
obtenção dessas moléculas recombinantes para serem utilizadas como ferramentas
contra as toxinas de Shiga, seja no diagnóstico, seja na terapia, é promissor frente ao
problema que existe quando ocorrem surtos de intoxicação alimentar por estes
patógenos, um problema de saúde pública mundial, mais do que isso, a produção
desses anticorpos em bactérias, faz com que o produto final seja de fácil obtenção e
barato frente aos anticorpos obtidos por hibridomas, viabilizando sua disponibilidade
para países em desenvolvimento.
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ANEXO I
Roteiro para a identificação dos CDR dos domínios variáveis leves e pesados. FONTE:
Adaptado de Padlan et al. (1995).

Domínio Leve

Começa

Aproximadamente no resíduo 24

Resíduos

Sempre uma Cisteína (C)

anteriores
CDR-L1

Sempre um Triptofano (W), tipicamente
Resíduos
posteriores

triptofano-tirosina-glutamina (W-Y-Q), mas
também, triptofano-leucina-glutamina (W-L-Q),
triptofano-fenilalanina-glutamina (W-F-Q) ou
triptofano-tirosina-leucina (W-Y-L).

Tamanho

De 10 a 17 resíduos

Começa

Sempre 16 resíduos depois do fim da CDR-L1

Resíduos

Não tem

anteriores
CDR – L2

Resíduos

Geralmente Isoleucina-tirosina (I-Y), mas

posteriores

também valina-tirosina (V-Y), isoleucina-lisina (IK) ou isoleucina-fenilalanina (I-F)
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Tamanho

Sempre 7 resíduos (exceto novo 7FAB o qual
tem uma deleção nessa região)

Começa

Sempre 23 resíduos depois do fim da CDR-L2
(exceto novo 7FAB o qual tem uma deleção em
L2)

CDR-L3

Resíduos

Sempre uma cisteína (C)

anteriores

Resíduos

Sempre Fenilalanina-glicina-XXX-glicina (F-G-

posteriores

XXX-G)

Tamanho

De 7 a 11 resíduos

Domínio Pesado

Aproximadamente 26 resíduos (sempre 4
Começa

resíduos depois de uma cisteína (C), pela
definição de Chonthia/AbM, na definição Kabat
começa 5 resíduos depois)

CDR-H1

Resíduos

Sempre Cisteína-XXX-XXX-XXX (C-XXX-XXX-

anteriores

XXX)

Resíduos

Sempre um triptofano (W). Tipicamente

posteriores

triptofano-valina (W-V), mas também triptofanoisoleucina (W-I) ou triptofano-alanina (W-A)
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De 10 a 12 resíduos pela definição AbM, pela
Tamanho

definição Chonthia os últimos 4 resíduos são
excluídos

Começa

Sempre 15 resíduos depois do final de CDR-H1
definidos por Kabat/AbM

Resíduos

Tipicamente Leucina-glutamato-triptofano-

anteriores

isoleucina-glicina (L-E-W-I) mas com inúmeras

CDR-H2

variações

Resíduos

Lisina/Arginina (L/R)- Leucina/Isoleucina/Valina/

posteriores

Fenilalanina/Treonina/Alanina (L/I/V/F/T/A)Treonina/Serina/Isoleucina/Alanina (T/S/I/A)
Segundo a definição Kabat de 16 a 19 resíduos,

Tamanho

pela difinição AbM ( e recente Chonthia) termina
7 resíduos antes.

Começa

Sempre 33 resíduos depois do fim de CDR-H2
(sempre 2 resíduos antes de uma cisteína (C)

CDR-H3

Resíduos

Sempre Cisteína-XXX-XXX (C-XXX-XXX)

anteriores

tipicamente Cisteína-alanina-arginina (C-A-R)

Resíduos

Sempre Triptofano-Glicina-XXX-glicina (W-G-

posteriores

XXX-G

Tamanho

De 3 a 25 resíduos, mas é muito variável.
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ANEXO II
Lista das linhagens de STEC utilizadas nos ensaios de ELISA para avaliação da
sensibilidade dos fragmentos de anticorpos

ISOLADO

SOROTIPO

ORIGEM

PRESENÇA DO
GENE

BA 597

OR:NM

Humana

stx1

BA 1132

ONT:H49

Humana

stx2

BA 1189

ONT:H49

Humana

stx2

BA 3003

O48:H7

Humana

stx1/stx2

BA 4123

O26:H11

Humana

stx1

D360-4-1

O26:H11

Animal

stx1

1557-77

O26:H11

Humana

stx1

CL5

O26:H12

Humana

stx1

H30

O26:H11

Humana

stx1

H19

O26:H11

Humana

stx1

199

O26:H11

Humana

stx1

3529

O26:H11

Humana

stx1

82

O157:H7

ND

stx1

3299-85

O157:H7

Humana

stx1

46240

O157:H7

Humana

stx1

3104-88

O157:H7

Humana

stx1/stx2

3077-88

O157:H7

Humana

stx1

C7-88

O157:H7

Humana

stx1

18(ICB)

?

?

stx1

EPM1

O157:H7

Humana

stx2

EPM2

O157:H7

Humana

stx2

EPM4

O93:H19

Humana

stx1/sxt2

EPM5

O55:H19

Humana

stx1

EPM9

O103:H2

Humana

stx1/stx2
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EPM11

O118:H16

Humana

stx1

EPM16

O26:H11

Humana

stx1

EPM20

O111:H8

Humana

stx1

EPM23

O111:H8

Humana

stx1

EPM26

O111:NM

Humana

stx1

EPM27

O111:NM

Humana

stx1

EPM41

ONT:NM

Animal

stx2

EPM44

O98:H4

Animal

stx1/stx2

EPM45

O181:H4

Animal

stx1/stx2

EPM50

O87:H16

Animal

stx2

EPM53

O98:H17

Animal

stx1/sxt2

EPM55

O98:H17

Animal

stx1/stx2

EPM59

ONT:H16

Animal

stx2

EPM66

O105:H18

Animal

stx1/stx2

EPM79

O22:H16

Animal

stx2

EPM81

ONT:H38

Animal

stx1/stx2

EPM82

O112:H21

Animal

stx2

EPM94

O157:H7

Animal

stx2

EPM96

O93:H19

Alimentar

stx2

EPMO1

ONT:H8

Animal

stx1

EPMO17

O112:H2

Animal

stx1

EPMO3

O172:NM

Animal

stx2

EPMO22

ONT:H16

Animal

stx2

EPMO36

O75:H8

Animal

stx1/stx2

EPMO55

O146:H21

Animal

stx1/stx2

EDL933

O157:H7

?

stx1/stx2

*ND: dado não disponível
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ANEXO III
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