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RESUMO
Oliveira, Tamires. Clonagem e expressão de anticorpos recombinantes de cadeia
única (scFvs) anti-crotoxina: original e mutantes sugeridos por modelagem
molecular. 2014. 68 f. Dissertação (Toxinologia). Instituto Butantan, São Paulo,
2014.
Acidentes com serpentes são um problema de saúde pública. Estima-se que
ocorram cerca de 1,8 milhões de envenenamentos por serpentes a cada ano no
mundo, resultando em pelo menos 94 mil mortes. Tal problema foi incluído na lista
de doenças tropicais negligenciadas da Organização Mundial da Saúde. Dentre o
gêneros causadores de acidentes ofídicos no Brasil, o gênero Crotalus apresenta o
maior coeficiente de letalidade. O veneno da cascavel Crotalus durissus terrificus
(Cdt) é composto por uma mistura de substâncias, dentre elas as toxinas. A toxina
majoritária e principal componente tóxico do veneno é denominada crotoxina. É
altamente tóxica e é formada por duas subunidades CA e CB. A administração de
anticorpos heterólogos tem sido o tratamento de escolha para indivíduos que
sofreram acidentes ofídicos. Porém, sua administração pode causar reações de
hipersensibilidade, além da sua produção ser lenta e dificultada pela ação de
componentes imunossupressores presentes no veneno de Cdt. Atualmente,
fragmentos de anticorpos recombinantes estão se tornando alternativas terapêuticas
populares para substituição de anticorpos íntegros. Fragmentos variáveis de cadeia
única (scFv, do inglês, single chain fragmente variable) são compostos dos domínios
VH e VL unidos por um pequeno linker flexível e podem ser úteis como terapia para
o envenenamento por serpentes. Anticorpos recombinantes humanos anti-crotoxina
foram isolados previamente de uma biblioteca naive de mais 1010scFvs pela
tecnologia de phage display. O objetivo desse estudo foi a expressão de scFvs anticrotoxina original e mutantes sugeridos por modelagem molecular. Um modelo 3D
do scFv6 foi construído por modelagem in silico. Docking e cálculos de minimização
de energia do complexo anticorpo-CTX também foram realizados. A partir dessas
simulações, três mutações foram escolhidas. Os mutantes S30A e Y31F apresentam
mutação no CDR H2 e o mutante R103H no CDR H3. O primeiro mutante (S30A) foi
obtido por mutagênese sitio dirigida, enquanto os outros dois (Y31Fe R103H) foram
obtidos através de genes sintéticos. O scFv original e os mutantes foram clonados
em vetor pET20b+ e expressos em E.coli C43(DE3), resultando em proteínas
	
  

	
  

	
  

	
  

solúveis de aproximadamente 30 kDa. A indução foi feita com IPTG. Após a lise
bacteriana, o conteúdo foi purificado por IMAC. A presença das mutações desejadas
foi confirmada por sequenciamento. A estrutura secundária dos scFvs foi avaliada
por dicroísmo circular e se mostrou preservada. Concluímos que tanto o scFv
original como os mutantes foram clonados e expressos com sucesso na forma
solúvel. Todos os scFvs apresentaram rendimentos similares após a etapa de
purificação. Além disto, os scFvs apresentaram estrutura secundária preservada,
conforme avaliado por dicroísmo circular.
Palavras-chave: Veneno
recombinantes, scFv.
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ABSTRACT
Oliveira, Tamires. Cloning and expression of recombinant single chain antibodies
(scFv) anti-crotoxin: original and mutants suggested by molecular modeling. 2014. 68
p, Master thesis (Toxinology). Instituto Butantan, São Paulo, 2014.
Accidents with snakes are a problem of public health. It is estimated that about 1.8
million poisonings by snakes occur every year worldwide, resulting in at least 94,000
deaths. This issue has been included in the list of neglected tropical diseases by the
World Health Organization. Among the causative genera of snakebites in Brazil, the
genus Crotalus has the highest coefficient of lethality. The venom of the rattlesnake
Crotalus durissus terrificus (Cdt) is composed of a mixture of substances including
toxins. The majority toxin and main toxic component of the venom is called crotoxin.
It is highly toxic and is formed by subunits CA and CB. The administration of
heterologous antibodies has been the treatment of choice for snake bite accidents.
But its administration may cause hypersensitivity reactions. Furthermore, Crotalic
antivenom production by horses is slow and hampered by the action of
immunosuppressive components present in the venom of Cdt. Currently,
recombinant antibody fragments are becoming popular alternative therapies for
whole antibodies. Single chain fragment variable (scFv) comprise the VH and VL
domains connected by a short linker flexible and may be useful as treatment for
poisoning by snakes. Recombinant human antibodies anti-crotoxin have been
previously isolated from a naive library of over 1010scFv by phage display technology.
The aim of this study was the expression of original scFvs anti-crotoxin and mutants
suggested by modeling molecular. ScFv6 3D model was constructed in silico.
Docking and energy minimization calculations of CTX-antibody complex were also
performed. From these simulations, three mutations were chosen. The S30A and
Y31F mutants have mutation in CDR H2 and CDR H3 in the mutant R103H. The first
mutant (S30A) was obtained by site-directed mutagenesis, while the other two (Y31F
and R103H) were obtained from synthetic genes. ScFv original and mutants were
cloned in pET20b + vector and expressed in E. coli C43 (DE3), resulting in soluble
protein of approximately 30 kDa. Expression was induced with IPTG. After lysis, the
bacterial content was purified by IMAC. The presence of the desired mutations was
confirmed by sequencing. The secondary structure of scFvs was evaluated by
circular dichroism and showed to be preserved. We conclude that original scFv and
	
  

	
  

	
  

	
  

its mutants were clone and expressed successfully in soluble form. All scFv
presented similar yield after purification. Moreover, they presented preserved
secondary structure, as evaluated by circular dichroism.
Keywords: Snake venom, Poisoning, Crotoxin, Recombinant antibodies, scFv.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Acidentes Ofídicos
O gênero Crotalus é pertencente a família Viperidae. As serpentes desse
gênero são robustas, pouco ágeis e apresentam um guizo na extremidade caudal.
Esse gênero é representado no Brasil somente por uma espécie, Crotalus durissus,
as subespécies encontradas com maior frequência são: C. d. terrificus (Cdt), C. d.
cascavella e C. d. collilineatus.

Figura 1 – Distribuição geográfica das principais subespécies de Crotalus encontradas no Brasil
e suas DL50(dose letal 50%) expressas em µg/Kg (BOLDRINI-FRANÇA et al., 2010)

Acidentes com serpentes são um problema de saúde pública afetando,
especialmente, áreas rurais de países da África, Ásia, Oceania e América Latina.
Estima-se que ocorram cerca de 1,8 milhões de envenenamentos por serpentes a
cada ano no mundo, resultando em 250 mil pacientes com sequelas e pelo menos
94 mil mortes. Tal problema tem sido subestimado e, somente em abril de 2009, foi
incluído na lista de Doenças Tropicais Negligenciadas (WORLD HEALTH
ORGANIZATION,

2011),

da

qual

fazem

parte

outras

14

enfermidades

(WHITE,2011).
No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, ocorreram no ano de 2012,
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142.053 acidentes com animais peçonhentos, dos quais cerca de 28.983 mil foram
com serpentes. O gênero Bothrops compreende aproximadamente 14% dos
acidentes por serpentes, com índice de letalidade em torno de 0,39% e o gênero
Crotalus compreende 1,5% dos acidentes por serpentes. Entretanto, este gênero
apresenta o acidente com maior letalidade, em torno de 1,1%(MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2013).

1.2. Veneno crotálico e sua frações
O veneno da cascavel Cdt é composto por uma mistura de substâncias, como
as toxinas: CTX (CTX), crotamina, giroxina e convulxina; as enzimas: 5nucleotidase, fosfodiesterase, trombina-like, L-amino ácidos oxidase, calicreína
tecidual, nicotinamina adenina dinucleotideo hidrolase e peptídeos (OLIVEIRA et al.,
2009). As proteínas presentes no veneno fazem parte de sete famílias: fosfolipase
A2, serino proteinases, ecto-5’-nucleotidase, metaloproteínase, fator de crescimento
neural, fosfodiesterase e gutaminilciclase. Os maiores componentes do veneno são
as fosfolipases A2 e serino proteinases.

Figura2 - Porcentagens das proteínas encontradas no veneno da cascavel Crotalus durissus
terrificus após análise proteômica, mostrando a predominância das fosfolipases e serino
proteinases(adaptado de Georgieva et al., 2010).

Apesar do aparecimento de metaloproteinases na análise proteômica do
veneno, estas ainda não foram isoladas no veneno de Cdt, mas já foram
encontradas no veneno de outras sub-espécies como Crotalus durissus collilineatus
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e Crotalus durissus durissus. Isso pode ser explicado pelo cruzamento entre
subespécies diferentes (GEORGIEVA et al., 2010).

1.3. CTX
Entre as toxinas encontradas no veneno crotálico, 60% corresponde a CTX,
sendo responsável por sua ação tóxica (SLOTTA;FRAENKEL-CONRAT,1986).
Possui massa molecular de aproximadamente 30 kDa (FRANKEL-CONRAT,1971)
sendo formada por duas subunidades, uma ácida, não enzimática e não tóxica,
denominada de CA (crotapotina) e outra subunidade básica, com alta atividade
enzimática, tóxica, com atividade de fosfolipase (PLA2), denominada de CB.A fração
CA é composta por três cadeias polipeptídicas ligadas covalentemente(α com 39
aminoácidos, β com 35 aminoácidos e γ com 14 aminoácidos), já a fração CB é
composta por 122 aminoácidos(FAURE; SAUL,2012).
Acredita-se que a fração CA tem atividade de chaperonina, ou seja, impede
interações promíscuas da fosfolipase com fosfolípides na superfície de outras
membranas que não sejam seu alvo. Quando a membrana alvo é alcançada, o
complexo se dissocia e a subunidade fosfolipase se liga, enquanto a subunidade
chaperonina é liberada na solução (Bon; Jeng, 1979,Radvanyi and Bon, 1984; Bon,
Bouchier et al., 1989). No bloqueio neuromuscular, a fração CB se liga a receptores
na membrana pré-sináptica, inibindo a liberação de acetilcolina, promovendo assim
o bloqueio (KINI,2003).
Suas atividades biológicas incluem a neurotoxicidade, miotoxicidade,
nefrotoxicidade e cardiotoxicidade além de efeitos imunomoduladores, antiinflamatórios, anti-microbianos, anti-tumorais e ação analgésica(SAMPAIO et al.,
2010).	
  
A toxicidade induzida por CTX ou CB pode ser neutralizada por anticorpos
mono ou policlonais dirigidos contra CB. Isto sugere que o sítio catalítico e o tóxico
da CTX estão intimamente relacionados (BON et al., 1989).
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1.4.

Soroterapia
Anticorpos de alta afinidade são muito importantes tanto para a descoberta e

validação de biomarcadores quanto para o diagnóstico clínico, ou ainda, como
reagentes terapêuticos.
A administração de anticorpos heterólogos, geralmente produzidos em
cavalos, tem sido o tratamento de escolha para indivíduos que sofreram acidentes
por venenos de serpentes. Entretanto, a produção destes anticorpos é lenta e
dificultada pela ação de componentes ou neurotoxinas potentes presentes no
veneno e ainda pela modulação negativa da resposta imune, que ocorre para o
veneno de Cdt (CARDOSO; MOTA, 1997).
Na tentativa de reduzir a quantidade de proteína imunogênica injetada nos
pacientes, fragmentos purificados (Fab’)2 estão sendo utilizados em alguns países,
como preconizado pela OMS. Mesmo assim, reações adversas ainda são
observadas, havendo controvérsias sobre as vantagens do (Fab’)2. Por esta razão,
estratégias terapêuticas alternativas necessitam ser encontradas. Uma delas poderia
ser a administração das moléculas de IgG realmente envolvidas na neutralização,
diminuindo a quantidade de proteína heteróloga administrada, um fator importante a
ser considerado na tentativa de diminuir as reações adversas (FERNANDES et al.,
1997; FERNANDES, 2000).
A utilização de anticorpos monoclonais em terapia humana parecia uma ideia
muito promissora, mas são poucos os anticorpos terapêuticos empregados
atualmente, após quase quarenta anos da descoberta de Köhler e Milstein
(KOHLER; MILSTEIN, 1975). A principal dificuldade que se encontra no emprego
dos anticorpos monoclonais produzidos em camundongos reside no fato de estes
serem reconhecidos pelo sistema imune como “non-self”, sendo que o paciente pode
apresentar

uma

camundongo,

resposta

resposta

imune

esta

contra

conhecida

eles,
como

produzindo
HAMA

anticorpos

(Human

anti-

Anti-Mouse

Antibodies). Estes anticorpos fazem com que os anticorpos terapêuticos sejam
rapidamente eliminados do hospedeiro, além de formar imunocomplexos que
causam dano aos rins.
Para solucionar este problema, uma nova geração de anticorpos quiméricos
foi produzida por engenharia genética, nos quais a região Fc de camundongo e uma
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pequena porção das cadeias leves e pesadas foram trocadas por aproximadamente
70% da sequência da molécula humana. Alguns pacientes, entretanto, continuavam
a apresentar problemas de imunogenicidade. Isto levou a uma nova geração de
anticorpos,

estes

são

obtidos

transferindo

as

regiões

determinantes

de

complementariedade, CDR (complentarity-determining regions), do anticorpo murino
para um arcabouço “framework” humano, resultando em um anticorpo com 90-95%
da sequencia de origem humana. As CDR são responsáveis pela ligação ao
antígeno e são as regiões hipervariáveis dentro dos domínios variáveis(ANDREW et
al., 2010)
Outra estratégia utilizada para tentar solucionar esse problema é a
mutagênese in vivo, que utiliza camundongos transgênicos capazes de produzirem
anticorpos totalmente humanos, denominados Xeno Mouse e HuMAb-mouse.
Nestes camundongos, os genes que codificam para as cadeias pesadas e leves κ
foram inativados e trocados pelas sequências equivalentes da linhagem germinativa
humana. A diferença reside no número de segmentos gênicos V, D e J e de genes V
κ(GREEN et al., 1994; LONBERG et al., 1994; MENDEZ et al., 1997). Os
anticorpos assim obtidos não causam reação adversa. Entretanto, dos mais de 150
anticorpos atualmente em fase clínica, poucos são os anticorpos totalmente
humanos produzidos em camundongos transgênicos, sugerindo que estes
necessitam passar por outra fase de engenharia genética, o que reduziria a
afinidade, eliminando as vantagens oferecidas por esta tecnologia (WARK;
HUDSON, 2006).
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Figura 3 - Figura esquemática mostrando a evolução dos anticorpos através da biotecnologia.
Adaptado de (MAYNARD; GEORGIOU,2000).

1.5. Anticorpos scFvs
Visando reduzir a toxicidade e aumentar a eficácia na soroterapia, moléculas
menores

do

que

150

kDa

foram

construídas,

inicialmente

Fabs

(de

aproximadamente 55 kDa), consistindo de um domínio VH e um VL e dois domínios
constantes. A seguir, fragmentos menores (28 kDa) contendo apenas os domínios
VH e VL, conhecidos como Fvs e Fvs de cadeia única (scFv, single chain Fv) foram
construídos por engenharia genética. Recentemente, duas empresas patentearam
técnicas denominadas nano antibodies e domain antibodies (dAbs) para moléculas
de aproximadamente 15 kDa que mimetizam a forma natural de anticorpos
encontrados em tubarões (domínio V-NAR) e camelos (VhH). Todos estes formatos
podem ser modificados para obter anticorpos de especificidades diferentes (biespecíficos, tri-específicos) ou estruturas (diabodies, tetrabodies, minibodies) que
oferecem vantagens terapêuticas. Um exemplo de anticorpo utilizado hoje em dia
clinicamente e que foi isolado pela metodologia de phage display, é o adalimumab
(Humira; Abbott Laboratories) um anticorpo monoclonal específico anti-TNF, que é
utilizado para tratamento de artrite reumatóide e psoríase. Pelo menos 14 anticorpos
derivados de bibliotecas recombinantes estão em desenvolvimento clínico
(CARTER, 2006).
Atualmente, fragmentos de anticorpos recombinantes estão se tornando
alternativas terapêuticas populares para os anticorpos monoclonais íntegros, pois
estes são menores, possuem diferentes propriedades vantajosas em certas
aplicações médicas e são facilmente sujeitos à manipulação genética. No caso da
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imunoterapia, estes podem ser utilizados pois, para tratamento de acidentes ofídicos
a neutralização das toxinas do veneno independe da porção Fc, que exerce todas as
funções efetoras dos anticorpos, exceto a neutralização.
Anticorpos recombinantes contendo fragmentos variáveis de cadeia única
scFv contem os domínios variáveis das cadeias leve (VL) e pesada (VH), ligados por
um polipeptídio flexível (Fig. 4), e.g. (G4S)3, ou por uma ponte dissulfídica (dsFv) ou
ambos (sc-dsFv) (WORN; PLUCKTHUN, 2001)e podem servir como imunoterapia
complementar para o envenenamento por picada de serpentes.

Figura 4 - Representação mostrando a estrutura de um anticorpo (molécula íntegra) da classe IgG e
o fragmento variável de cadeia única (scFv) contendo as cadeias leve (VL) e pesada (VH)
unidas por um linker. Retirado e adaptado de CARTER., 2006.

Anticorpos scFv podem ser obtidos a partir de hibridomas ou de bibliotecas de
phage display(AZZAZY; HIGHSMITH, 2002). A tecnologia de phage display permite
a expressão de uma proteína (como anticorpo) ou peptídeos, na superfície de um
bacteriófago contendo os genes que codificam a proteína a ser expressa, pois existe
uma relação direta entre o genótipo e o fenótipo.
A metodologia de phage display, ou seja, apresentação de polipeptídeos na
superfície de um bacteriófago ou fago filamentoso, que é um vírus capaz de
infectara bactéria Escherichia coli, foi estabelecida por Smith em 1985(SMITH,
1985). O princípio deste sistema de expressão reside na ligação física do fenótipo do
polipeptídeo ao seu genótipo correspondente. As proteínas ou peptídeos são
geralmente expressas em fusão com a proteína pIII ou pVIII da cobertura do fago.
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Tais proteínas de fusão são direcionadas ao periplasma da bactéria ou à
membrana interna da célula por uma sequência sinal apropriada que é adicionada
ao seu N terminal. As proteínas de fusão são incorporadas às partículas de fago em
formação. A informação genética que codifica para a proteína de fusão expressa é
empacotada dentro da mesma partícula de fago na forma de uma molécula de DNA
de fita simples (ssDNA, do inglês, single strandDNA). Assim, o acoplamento do
genótipo-fenótipo ocorre antes dos fagos serem liberados no ambiente extracelular,
assegurando que os fagos produzidos no mesmo clone bacteriano sejam idênticos.

1.6. Aprimoramento da afinidade de anticorpos recombinantes
Anticorpos monovalentes recombinantes, incluindo scFv, são limitados em
suas afinidades de ligação e sofrem rápida eliminação in vivo. Para evitar este
problema, moléculas multivalentes e multiespecíficas foram criadas, utilizando scFv
como unidade básica. ScFv e moléculas baseadas em scFv foram fundidas a uma
ampla gama de reagentes, incluindo drogas, toxinas, radionuclídeos para o
tratamento de câncer, vírus para terapia gênica, lipossomos para melhorar a
liberação da droga e biossensores para detecção de moléculas alvo em tempo real
(HOLLIGER; HUDSON, 2005; WEISSER; HALL, 2009). Vários desenhos estruturais
melhoraram a farmacocinética, aumentaram a afinidade, estabilidade e níveis de
expressão. Fragmentos baseados em scFvs constituem a nova geração de
reagentes baseados em anticorpos.
O problema dos anticorpos scFvs isolados de bibliotecas sintéticas ou não
imunes (naives) é que estes possuem baixas constantes de dissociação (Kd), da
ordem de micromolar, que não são suficientes para aplicações terapêuticas, pois
para estas é necessário afinidade na ordem de sub-nanomolar. A afinidade de
anticorpos pode ser significativamente aumentada aplicando técnicas dirigidas à
evolução. Em geral, estas metodologias incluem várias etapas de mutação,
expressão (display), seleção e amplificação (WARK; HUDSON, 2006).
As técnicas para evolução de anticorpos baseiam-se principalmente em
estratégias de mutação, mimetizando o que acontece na natureza durante o
processo de maturação da afinidade dos anticorpos. As mutações nas regiões
determinantes de complementaridade podem afetar a afinidade alterando o número
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e natureza dos pontos de contato físico no antígeno, pela troca da posição das
cadeias ou mudança da energia das moléculas. Entre as técnicas in vitro de
mutagênese atualmente empregadas estão a error-prone PCR, embaralhamento de
DNA (DNA shuffling), window PCR, mutagênese direcionada (target) e a aleatória
(random).
Até hoje, uma variedade de estratégias diferentes de mutagênese provaram
ser úteis para aumentar a afinidade de candidatos a anticorpos terapêuticos obtidos
por phage display. Estas estratégias variam da substituição de resíduos específicos
selecionados dentro das regiões determinantes de complementariedade (CDR), até
à mutagênese aleatória do fragmento variável inteiro (PRESTA,2005; RAJPAL,
2005).
Um dos principais problemas associado com a maturação da afinidade
através da técnica de phage display é a amplitude da biblioteca: é quase
impraticável gerar todas as possíveis combinações de resíduos mutantes do CDR.
Apesar disto, vários métodos baseiam-se nos loops do CDR que supostamente
englobam o paratopo (região do anticorpo em contato com o antígeno). O CDR-L3 e,
especialmente, CDR-H3 foram bastante estudados, porque estes geralmente são
responsáveis pela maioria dos contatos estabilizantes (JAIN et al., 2007).
Entretanto, o verdadeiro sítio de ligação envolve múltiplos CDRs e o exato
mapeamento do paratopo é uma tarefa exaustiva. Além do mais, não é garantido
que a substituição de qualquer resíduo de contato melhore a ligação. Por exemplo,
estudos de randomização e seleção podem resultar em resíduos substituídos que
não estão em contato com o antígeno(VALJAKKA et al., 2002).
A maturação da afinidade in vitro pela hipermutação somática resulta, via de
regra, em mutações localizadas na periferia do paratopo (TOMLINSON et al., 1996).
Assim, é extremamente complicado determinar quais resíduos compõem o sítio de
ligação, quais podem ser melhorados, e quais resíduos periféricos deveriam ser
também considerados.
O emprego da análise in silico e métodos preditivos para as regiões Fv
poderiam ser úteis de várias maneiras. Em uma situação ideal, onde estruturas de
anticorpos foram resolvidas, ou, preferencialmente, estruturas do complexo
antígeno-anticorpo estão disponíveis, a determinação dos resíduos de contato é
direta e esta informação pode ser aplicada para guiar o processo de maturação
(CLARK et al., 2006).
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Caso as estruturas determinadas experimentalmente não estejam disponíveis,
mas o paratopo tenha sido confiavelmente mapeado, um modelo 3D dos domínios
variáveis pode ser construído (FONTAYNE et al., 2007)e os resíduos afetando a
afinidade podem ser projetados nele (FONTAYNE et al., 2006), facilitando assim a
seleção das posições dos candidatos a maturação.
Em um trabalho realizado em nosso grupo por CARDOSO et al.,2000,os
primeiros scFvs humanos anti-CTX que apresentaram neutralização in vivo foram
isolados. O isolamento foi realizado através de uma biblioteca de fagos, consistindo
de mais de 1010 clones scFvs expressos em fusão com a proteína do gene 3 dos
fagos. Essa biblioteca foi construída através de genes V isolados de 43 doadores
não imunes, utilizando iniciadores (primers) correspondentes para todas as famílias
de genes VH e VL conhecidas, através da técnica de Reação em Cadeia da
Polimerase (VAUGHAN et al., 1996).Três clones foram isolados dessa biblioteca e
sequenciados (CAA10715, CAA10716 e CAA10717), correspondendo aos clones
denominados scFv1, scFv6 e scFv8, respectivamente. Dos três clones isolados, o
scFv6 apresentou maior capacidade de neutralizar a letalidade em camundongos
induzida pela CTX(83%) e pelo veneno total de Cdt (56%) se comparado aos outros
clones. Apesar desse resultado, todos os clones isolados apresentaram uma baixa
eficiência in vivo, sendo necessário para que essa neutralização ocorresse em uma
razão molar acima de 100/1 (scFv/CTX). Esse problema pode ser explicado pela
afinidade moderada dos anticorpos gerados, sendo necessário assim uma melhora
dessa afinidade, através de técnicas de engenharia genética disponíveis.
Levando em consideração a importância do desenvolvimento de alternativas
terapêuticas para o envenenamento causado por serpentes e visando uma melhoria
de um anticorpo que já havia se mostrado neutralizante, decidimos nesse trabalho
obter anticorpos com mutações benéficas, visando uma melhoria de afinidade.
Essas mutações foram sugeridas através de estudos de modelagem molecular.
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2. OBJETIVOS
2.1. Geral:
• Clonagem e expressão de anticorpos scFvs com mutações especificas
preditas in silico, visando uma alternativa terapêutica para os efeitos causados pelo
envenenamento.

2.2. Específicos:
• Clonar, expressar, purificar e caracterizar os scFvs original e mutantes;
• Avaliar a estrutura secundária dos scFvs por dicroísmo circular.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Linhagens Bacterianas
As linhagens bacterianas utilizadas foram a DH5α e a C43(DE3). A cepa
C43(DE3) foi selecionada empiricamente por sua habilidade de expressar proteínas
tóxicas mais eficientemente que as linhagens parentais BL21(DE3)(MIROUX;
WALKER, 1996).

3.2. Vetores
Os vetores empregados foram o pAE e o pET20b(+). O Vetor pAE é derivado
do vetor pRSET (Life Technologies). Possui 2.850 pb, é utilizado para expressão de
proteínas recombinantes em Escherichia coli (RAMOS et al., 2004). O vetor
pET20b(+)é um vetor de expressão com 3726 pb, apresentando promotor T7. Possui
também um peptídeo sinal (pelB) na região N-terminal para que a proteína expressa
seja encaminhada para o espaço periplasmático bacteriano e uma sequência His-tag
na sua porção C-terminal.

3.3. Meio LB
O meio utilizado para crescimento bacteriano foi o LB, sendo composto por 10
g de Triptona, 5 g de Extrato de levedura, 10 gde NaCl e H2O q.s.p. 1000mL. Após o
preparo, o meio foi autoclavado a 120 ºC por 20 minutos.

3.4. Placas Agar LB/Ampicilina
Para o preparo do meio de crescimento sólido, ao meio LB foi adicionado1,5%
de ágar e autoclavado a 120 ºC, por 20 minutos. Após a autoclavagem e quando a
temperatura do meio estava por volta de 50 ºC, adicionou-se ampicilina a um
concentração final de 100 µg/mL.
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3.5. Purificação da CTX por FLPC
O isolamento da fração correspondente à CTX a partir do veneno total de
Crotalus durissus terrificus foi realizado segundo o método descrito por Faure e
Bon,1987, com algumas modificações. Uma alíquota contendo 10 mg do veneno foi
ressuspensa em 2,0 mL de tampão fosfato 50 mM, pH 7,3, e centrifugada a 10.000
g, por 10 minutos (Ultra-Centrífuga Eppendorf). O sobrenadante foi submetido à
cromatografia de troca aniônica, em coluna Mono-Q HR 5/5 (5 mL) em sistema de
FPLC (Pharmacia), previamente equilibrada com o mesmo tampão. As proteínas
adsorvidas à resina foram eluídas por um gradiente linear de NaCl de 0 a 1 M,
tamponado com tampão fosfato 50 mM, pH 7,3. Frações contendo 1 mL por tubo
foram coletadas e a eluição foi monitorada pela leitura da absorbância a 280 nm.

3.6. Fracionamento da CTX e do veneno crotálico por SDS-PAGE
As amostras foram fracionadas em gel de poliacrilamida (PAGE) a 12,5% em
presença de Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) sob condições redutoras, conforme
descrito por Laemmli, 1970. As frações foram diluídas em tampão de amostra 6X
concentrado (contendo 7,0 mL de Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8; 1%SDS; 3,0 mL Glicerol;
0,93g DTT, 1,2 mg Azul de Bromophenol e o volume foi completado para 20mL com
H2O) em condições redutoras utilizando Ditiotreitol (DTT) 200 mM em tampão de
amostra. As amostras foram fervidas em banho maria durante 5 min e aplicadas em
um gel de empilhamento com 4% de poliacrilamida. Posteriormente, as amostras
foram submetidas à eletroforese com amperagem constante de 35 mA, utilizando-se
tampão de corrida (Tris-glicina pH 8,3, contendo 25 mM de Tris; 190 mM de Glicina
e 0,1% de SDS). Os géis foram corados com Coomassie Blue 0,25% em 25% de
metanol e 5% de ácido acético e descorados com solução descorante (40% de
Metanol e 7% de ácido acético).

	
  

	
  

	
  

	
  

33	
  

3.7.Clonagem do scFv Original
3.7.1. Construção dos primers de scFv anti-CTX
Os primers foram construídos para amplificar a sequência do ScFv original
que estava clonado no vetor pAE para posteriormente cloná-lo no vetor de
expressão pET20b (+) nos sítios de BamHI e HindIII. As sequências abaixo
correspondem ao par de primers utilizados:

> ScFv_BamH1 (Senso)
5’attaggatccggtgcagctggtgcagtctg 3’
>ScFv_HindIII (Antisenso)
5’tcgtaagcttgcccagcacggtcactttgg 3’

3.7.2.Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) para clonagem do scFv
original
Para a clonagen do scFv original foi utilizada a reação de PCR utilizando a
enzima de alta fidelidade Platinum Pfx (Life Technologies), visando evitar possíveis
mutações. Para tanto, utilizou-se de 50ng do vetor pAE contendo a sequência do
scFv original. Os reagentes e suas concentrações utilizadas, bem como as
condições de ciclagem no termociclador (Perkin-Elmer-2400) encontram-se no
quadro abaixo:
Quadro 1 - Quadro ilustrando a concentração de reagentes e ciclagem utilizados durante a PCR para
clonagem do scFv original.
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3.7.3. Digestão com as enzimas de restrição BamHI e HindIII
A primeira digestão foi realizada com a enzima BamHI (FERMENTAS). Para a
digestão, utilizou-se 50 µL do vetor pET20b(+) em uma reação e em outra 50 µL do
vetor pAE contendo o inserto (scFv original), 4 µL da enzima BamHI; 7 µL do tampão
da enzima BamHI e 9 µL de H2O.A digestão foi realizada por 4 horas a 37 °C,
seguida de 10 minutos a 80°C (para inativação da enzima).Após a digestão, foi
realizada a purificação do material com o kit Wizard® SV Genomic DNA Purification
System (PROMEGA), seguindo instruções do fabricante.
A segunda digestão foi realizada com a enzima HindIII (FERMENTAS). Para a
digestão, utilizou-se em uma reação: 45 µL da digestão do vetor pET20b(+)
realizada anteriormente com BamHI e em outra reação 45 µL da digestão do vetor
pAE contendo o scFv original, digerido previamente com BamHI; 4 µL da enzima
HindIII; 7 µL do tampão da enzima HindIII e 14 µL de H2O.A digestão foi realizada
nas mesmas condições já descritas. Após a digestão, foi realizada a purificação com
o kit Wizard® SV Genomic DNA Purification System (PROMEGA), seguindo
instruções do fabricante. O conteúdo foi armazenado a -20ºC.

3.7.4. Inserção do scFv original no vetor de expressão pET20b(+)
Após a reação de digestão com as enzimas de restrição, foi realizada a
clonagem no vetor pET20b(+); a união do scFv original ao vetor foi realizada com a
T4 ligase (FERMENTAS) na proporção de 2 insertos (scFv) para 1 vetor [pet20b(+)].
Foram realizados dois tipos de ligação: uma contendo o inserto e o vetor, e
outra contendo o vetor fechado. Para a reação do vetor com o inserto foram
utilizados 5 µL do vetor, 10 µL do inserto, 4 µL de tampão da enzima e 1µL de T4
ligase. Para a reação contendo somente o vetor, foram utilizados 5 µL vetor, 4 µL
tampão, 1µL da enzima e 10µL H2O. As reações foram mantidas overnight a 4°C.

3.7.5. Preparação de bactéria competente
Visando tornar a bactéria competente, uma colônia de E.coli C43 (DE3) ou
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DH5α foi cultivada em meio LB overnight a 37°C, sob agitação. Após este período,
100 µL desta cultura foram adicionados em 10 mL de meio LB nas mesmas
condições, até atingir a fase logarítmica de crescimento (A600 entre 0,6 a 0,8). A
cultura foi então centrifugada durante 10 minutos a 1.600 g a 8°C. O pellet foi
ressuspenso em 5 mL de CaCl2 50 mM a 4oC e mantido em gelo durante 30
minutos. Após esse período, as bactérias foram centrifugadas durante 10 min a 4500
x g a 4oC, o sobrenadante foi descartado e as bactérias foram ressuspensas em 1
mL de CaCl2 50 mM e 10% de glicerol a 4oC. As células competentes foram
aliquotadas em volumes de 100 µL e armazenadas a -80oC ou utilizadas
imediatamente para a transformação durante os protocolos de expressão.

3.7.6. Transformação em E. coli
Para transformação das bactérias DH5α com a reação de ligação, estas foram
retiradas do freezer -80 °C e mantidas no gelo por alguns minutos. A seguir, foram
adicionados 5 µL da reação do inserto com o vetor e o tubo deixado no gelo por 15
minutos, seguidos de 45 segundos a 42 °C e gelo por 2 minutos. Após retirado o
tubo do gelo, foi adicionado 1 mL de meio LB e mantido por 30 minutos a 37°C, sob
agitação. O conteúdo foi centrifugado 8.000 x g por 1 minuto, 900 µL do
sobrenadante foram descartados e o pellet ressuspenso nos 100 µL restantes e
então plaqueadas em ágar LB/ampicilina e mantidas overnight a 37 °C. Para a
reação controle contendo o vetor digerido e ligase, seguiu-se o mesmo
procedimento.

3.7.7. Seleção dos clones positivos
Para selecionar os clones contendo os inserto do scFv foi também realizada a
reação de PCR, utilizando os primers senso e antisenso das extremidades de cada
sequência, já descritos anteriormente para o scFv original. Neste caso, foi utilizado a
Taq polimerase (Life Technologies), pois nesta etapa os insertos não seriam
clonados, apenas analisados quanto a estarem ou não presentes nos clones
analisados. Vinte colônias foram coletadas e inoculadas individualmente em 50 µL
de meio LB e incubadas a 37oC por 2 horas. Para a reação de PCR foram utilizados
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5 µL dessa cultura para um volume final de 25 µL. Os reagentes com suas
concentrações na reação final, bem como as condições de ciclagem seguem abaixo:
Quadro 2 - Quadro ilustrando a concentração de reagentes e ciclagem utilizados durante a PCR para
seleção dos clones positivos.

	
  
	
  

3.7.8. Eletroforeses em Gel de Agarose
As amostras de DNA foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1 %
diluído em tampão TAE (4,8 g Tris Base, 1,14 mL de Ácido Acético Glacial, 2 mL de
EDTA 0,5M, pH 8,0) e contendo 1 µL de Gel Red. A corrida foi realizada a 80 volts
com máximo de 300 mAmp no mesmo tampão.

3.7.9. Sequenciamento
O sequenciamento dos vetores contendo os insertos desejados foi realizado
no Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo,
utilizando o ABI 3730 DNA Analyser, um sistema de análise de DNA de 48 capilares
com a tecnologia Applied Biosystems. As reações de sequenciamento foram feitas
utilizando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit. As corridas foram feitas
em capilares de 36 cm, utilizando o polímero POP7. As sequências foram analisadas
pelo software Seqman.
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3.7.10. Extração de plasmídeos e purificação de DNA digeridos
A extração dos plasmídeos das bactérias E. coli DH5α foi realizada utilizando
o kit Wizard® Plus Minipreps (PROMEGA). A purificação dos fragmentos de PCR do
gel de agarose e a purificação dos produtos de digestão por enzimas de restrição
foram realizados com o kit Wizard® PCR Preps (PROMEGA). Todos estes
processos foram realizados seguindo a orientação do fabricante.

3.8 Modelagem do scFv
Estudos de estruturas de proteínas tornam-se cada vez mais relevantes, as
estruturas permitem uma compreensão melhor e mais detalhada de regiões
importantes das moléculas. A cristalografia é a técnica mais utilizada para a
determinação de estruturas tridimensionais de proteínas, porem há uma dificuldade
em se obter cristais, para geração e resolução estrutural proteica.
A técnica de modelagem molecular por homologia é uma ferramenta
importante utilizada para predição da estrutura de proteínas. A técnica baseia-se no
conhecimento de que a conformação estrutural de uma proteína é mais conservada
que sua sequencia de aminoácido, durante o processo evolutivo. Sendo assim
proteínas homologas que já tiveram suas estruturas resolvidas podem ser utilizadas
como molde na construção de novos modelos de proteína-alvo.
A modelagem e geração dos scFvs mutantes foi realizada em colaboração
com o Dr. Oscar Pereira Ramos do Institut de Biologia et de Technologies de
Saclay( iBitec-S) Paris, França.
Para a realização da modelagem, utilizou-se o programa Modeller 8v2, que
calcula modelos de proteínas impondo restrições espaciais obtidas de proteínas
homologas. Como não existe a estrutura cristalográfica do anticorpo humano
recombinante scFv 6, foram adquiridas estruturas existentes em banco de dados,
para serem utilizadas como molde. Através da inserção da sequência conhecida em
um molde, o programa realiza uma prévia modelagem da estrutura da proteína,
podendo também ser realizado através de ensaios in silico e sua possível interação
com a CTX (docking).
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Os moldes selecionados para a CTX foram: Fosfolipase A2 dimérica de
Crotalus

atrox

(PDB:1PP2),

Agkistrodotoxina

de

Agkistrodon

halys

pallas

(PDB:1BJJ), Fosfolipase A2 de Agkistridon piscivorus piscivorus (PDB:1VAP) e
DPLA2 de Daboia russelli puichella (PDB: 1FB2). Já para o scFv, utilizou-se como
modelo os scFv humanos cujas estruturas já foram resolvidas.
Possíveis estruturas quaternárias dos complexos foram triadas e analisadas
usando o programa ZDOCK, que pesquisa todos os possíveis modos de ligação das
duas proteínas geradas e avalia cada interação por função de pontuação de energia.
Os 10 melhores complexos foram refinados usando o programa Rosetta Dock,
sendo o mais representativo e com melhor classificação energética foi utilizado para
a otimização (análise de mutações) pelo programa EGAD, que prevê as mutações
levando em consideração a estabilidade e afinidade das proteínas geradas.
Através de resíduos importantes de interação dos complexos CTX (CB) +
scFv, três mutações benéficas foram sugeridas para a construção dos mutantes:
Três mutações benéficas foram sugeridas para a construção dos mutantes:
1)

Troca da serina na 30ª posição pela alanina (S30A)

2)

Troca da tirosina na 31ª posição pela fenilalanina (Y31F)

3)

Troca da arginina na 103ª posição por histidina (R103H)

3.9. Expressão do scFv Mutante S30A
3.9.1. Mutagênese sítio-dirigida
Em cada etapa da modelagem, cerca de uma centena de modelos foram
gerados e aqueles com melhor energia de interação (entre o scFv e a CTX) foram
selecionados para a construção de uma sequência com diferentes mutações.
Das mutações benéficas sugeridas pelo programa, uma foi selecionada e
para a realização da mutagênese sitio-dirigida, primers díspares (nos quais a
mutação não se encontra no meio do primer) foram desenhados e sintetizados. Com
o objetivo de impedir a formação de primer-dimer. Para isto, utilizou-se o programa
da

Integrated

DNA

technology,

disponível

no

site:

http://eu.idtdna.com/ANALYZER/Applications/OligoAnalyzer/Default.aspx
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Na mutação selecionada foi trocada uma serina na 30ª posição por uma
alanina (S30A).O cálculo de Tm foi realizado utilizando 1,5 mM Mg, 50 mM Na+, 250
nM de primer e 0,2 mM de dNTP.
	
  
scFv-6_S30A_S:Senso
5'-GCGGCGAGCGGCTTTACCTTTAGCGCGTATGGCATGC-3’
scFv-6_S30A_AS:Antisenso
5'-CTGACGCACCCAATGCATGCCATACGCGCTAAAGGTA-3’

Foi realizada a quantificação do vetor original [pET20b(+) e scFv]
adicionando-se 10 µL do vetor em 440 µL de H2O tratada com DEPC e a
absorbância lida no espectrofotômetro em 260 e 280 nm. A concentração calculada
para o vetor foi 59 ng/µL.
Para realizar a mutagênese sítio dirigida, foi utilizado o kit QuikChange™ SiteDirected Mutagenesis Kit-Stratagene. Utilizamos como molde o vetor com o gene de
interesse original, ou seja, que apresenta a sequência de DNA original (no nosso
caso o vetor pET20b(+) contendo a sequência original do scFv).Os fabricantes do kit
recomendam utilizar concentrações diferentes do vetor contendo o inserto desejado,
assim foram utilizadas as concentrações de 10 e 30 ng. Para a reação de controle,
utilizou-se 5 µL de reaction buffer 10 x, 2 µL de pwhite script (5 ng/µL), 1,25 µL
primer 1 (100 ng/µL), 1,25 µL primer 2 (100 ng/µL), 1 µL dNTP mix, 39,5 µL de água
destilada e 1,5 µL da enzima pfu Turbo (2,5 U/µL).
Realizou-se os seguintes ciclos da PCR:

Figura 5 - lustração mostrando os ciclos realizados durante a PCR.

Após a PCR e digestão realizada com a enzima DpnI, o vetor mutado foi
transformado nas concentrações de 10 ng e 30 ng em E.coli DH5α, o conteúdo foi
plaqueado em ágar LB/AMP e mantido overnight a 37ºC. Para extração do
plasmídeo, foi utilizado o kit Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System	
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Promega, seguindo orientações do fabricante. Após a extração, o vetor foi
submetido ao sequenciamento para verificar a correta mutação do scFv.

3.10.Clonagem dos mutantes R103H e Y31Fdos scFvs anti-CTX
utilizando genes sintéticos
As duas outras mutações desejadas, troca da arginina na 103ª posição por
histidina (R103H) e troca da tirosina na 31ª posição pela fenilalanina (Y31F) foram
obtidas por genes sintetizados pela empresa Genart. Além disto, as sequências
foram otimizadas para expressão em bactéria e também foi inserido em cada
extremidade das sequências, enzimas de restrição (BamHI e HindIII) para posterior
clonagem no vetor de expressão pET20b (+) (Novagen). As clonagens, seleção dos
clones, purificação plasmidial e sequenciamento destas construções, foram
realizados como descrito anteriormente.
	
  

3.11.Expressão dos anticorpos recombinantes scFv original e
mutantes.
Após todos os fragmentos terem sido purificados, deixando apenas o
plasmídeo pET20 b(+) com cada sequência correspondente inserida(original,
mutante S30A, R103H ou Y31F) passou-se para a expressão. Para isto, utilizou-se
E.coli C43(DE3) competente retirada do freezer –80 ºC e mantida no gelo, quando
então acrescentou-se a cada tubo de bactéria cerca de 2 µL da construção
desejada. A reação foi mantida por mais 15 minutos no gelo e em seguida, por 45
segundos a 42 ºC. O conteúdo foi colocado novamente no gelo por 2 minutos e após
retirar do gelo foi adicionado 1 mL de meio LB e incubado por mais 30 minutos a
37ºC, sob agitação. O conteúdo foi então colocado em 12,5 mL de meio LB-AMPe
incubado sob agitação a 37ºC, overnight (pré-inóculo).
Após aproximadamente 16 horas foi utilizada uma diluição 1:70 do pré-inoculo
em 250 mL de meio LB-AMP mantido a 37ºC, sob agitação, até que atingisse a fase
logarítmica (A600 entre 0,5 a 0,8). A seguir, foram adicionados 1mM de isopropyl ßD-1-thiogalactopyranoside (IPTG) para induzir a expressão dos scFvs. Após as 4
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horas de incubação, a cultura foi centrifugada a 10.000 x g por 10 minutos e o pellet
obtido armazenado a -20 ºC.

3.12. Lise Bacteriana
O pellet obtido da expressão foi ressuspenso em aproximadamente 10 mL de
tampão contendo Tris 50mM,NaCl200 mMe Imidazol5mM. As bactérias foram
submetidas à lise por sonicação (ultra-som). Para isso, foi utilizado uma amplitude
de 70 e um pulso de 5 segundos durante 8 minutos. Os produtos sonicados foram
centrifugados a 10.000 x g por 15 minutos e o sobrenadante estocado a 4 ºC até a
purificação. Todo o procedimento foi realizado na presença de gelo, visando evitar a
degradação da proteína.

3.13.Purificação dos scFvs por cromatografia de afinidade com
metal imobilizado (IMAC)
O sobrenadante resultante da sonicação foi filtrado em membrana de 0,22 µm
e submetido a cromatografia de afinidade ao níquel, em coluna Histrap (5 mL), em
sistema FPLC, previamente equilibrada com tampão de equilíbrio (contendo Tris 50
mM, NaCl 200 mM e Imidazol 5 mM). As proteínas adsorvidas à resina, foram
eluídas em gradiente linear de 0 a 1 M de Imidazol presente no tampão de eluição
(Tris 50 mM, NaCl 200 mM e Imidazol 1M) de 0 a 1 M. Após a purificação, as
amostras foram dialisadas em tampão PBS, pH 7,4, overnight a 4º C.

3.14. Dicroísmo circular dos scFvs
O dicroísmo circular é uma técnica empregada para avaliar a estrutura
secundária de proteínas em solução. Para o ensaio, foi utilizado cerca de 0,1 mg/mL
dos scFvs em 5 nM de PBS, pH 7,4. A leitura foi realizada em espectropolarímetro
Jasco J-820. A absorbância foi mensurada de 187 a 260 nm, em uma cubeta de 1
mm, por 3 vezes, em uma temperatura fixa, com uma velocidade de 10 nm/min.
Para cálculo de elipticidade molar residual utilizou-se a seguinte formula:
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MRE= θ (mdeg) x M/c x l x 1000
Onde M corresponde à massa molar da amostra, c à concentração da
amostra (g/mL) e l ao caminho ótico (cm).
Foi realizada análise primeiramente no programa GOR IV (Secondary
structure prediction method), para verificar quais estruturas poderiam estar
presentes nas amostras em questão. Foi utilizado também o programa K2D2, que
através dos dados obtidos no dicroísmo, nos informa qual a porcentagem de
estrutura presente nas amostras.
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4. RESULTADOS
4.1. Obtenção da CTX por FPLC
O isolamento da CTX foi realizado em coluna MONO-Q com gradiente linear
de NaCl (0 a 1 M) utilizando o tampão A (50 mM de Tris, pH 7,0) e tampão B (20 mM
de Tris, 1 M NaCl, pH 7,0). O perfil obtido está representado abaixo na Figura 6
onde observamos a presença de vários picos ao longo de todo o processo de
cromatografia.
Todos os picos obtidos na cromatografia foram analisados por SDS-PAGE.

Figura 6 – Perfil cromatográfico do veneno de C. d. terrificus, obtido em cromatografia de troca
aniônica (coluna MONO-Q) em sistema de FPLC. Os componentes do veneno foram
eluídos em gradiente linear de NaCl (0 a 1M) tamponados com fosfato (50mM).

4.2.SDS-PAGE das frações do veneno crotálico e da CTX
Os picos obtidos da cromatografia do veneno de Cdt foram submetidos à
eletroforese em gel de 12,5% de poliacrilamida com SDS para análise da pureza do
material.
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(aproximadamente 23 kDa), e ausência de contaminantes (FRAENKEL-CONRAT;
SINGER, 1980).

	
  
Figura 7 - Perfil eletroforético dos componentes obtidos do fracionamento do veneno de C. d.
terrificus. As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5%.
A corrida foi realizada com corrente de 55 mA por 2 hs. As proteínas contidas no gel
foram coradas com solução de Coomassie Blue. A coluna 1 representa padrão de peso
molecular usado como referência (Trail Mix Protein Markes – Novagen). As colunas2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9 representam a CTX (tubos 27-28; 29-30; 31; 32; 33-36; 37-38, 40 e 4142, respectivamente) e a coluna 10 se refere ao veneno total de C. d. terrificus.

	
  

4.3. Modelagem Molecular – Interação entre o componente CB da
CTX e o scFv anti-CTX
Com as coordenadas estruturais disponíveis para scFv e CTX (CB), foi gerado um
modelo do complexo, destacando as possíveis regiões de interação e localização de cada
mutação proposta.
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Figura 8 – Modelo molecular da interação entre o scFv e o componente CB da CTX. A superfície da
CB/CTX foi colorida por potencial eletrostático. O scFv foi representado em cartoon. Os
CDRs de VH (cinza) e VL (preto) foram coloridos (L1 em azul, L2 em verde escuro, L3 em
vermelho, H1 em ciano, H2 em verde claro e H3 em rosa). Os resíduos originais foram
representados como linhas e as proposições de mutação em bastões. Os scFvs S30A e
S31F apresentam mutações no CDR H2e R103H apresenta mutação no CDR H3.O
modelo gráfico foi criado usando o Chimera 1.9 (PETTERSEN et al., 2004).

Figura 9 – Visão aproximada da região de interação do complexo scFv+CB/CTX. Os resíduos
originais foram representados como linhas e as proposições de mutação em bastões. Os
CDRs de VH (cinza) e VL (preto) foram coloridos (L1 em azul, L2 em verde escuro, L3
em vermelho, H1 em ciano, H2 em verde claro e H3 em rosa). Os scFvs S30A e Y31F
apresentam mutações no CDR H2e R103H apresenta mutação no CDR H3.
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4.4.Seleção dos clones positivos para expressão
A seleção de clones positivos foi realizada para o scFv original e para os
mutantes R103H e Y31F (Figuras10,11 e 12). Dados não mostrados para a seleção
do mutante S30A.

Figura

10 - Gel de agarose com 19 clones selecionados da cultura do inserto e vetor (scFv
original), onde os clones 3, 5, 7, 9 e 10 foram escolhidos para sequenciamento. O
clone 3 foi selecionado para dar continuidade aos experimentos.

Figura 11 - Gel de agarose 1% para seleção das colônias com amplificação do fragmento de DNA
correspondente ao Mutante R103H. C+ (controle positivo: vetor pet20b(+) com a
sequência original); C- (Controle negativo: água Milli-Q). Números de 1 a 20, colônias
submetidas ao screening. As colônias 5, 6, 7, 14 e 16 foram selecionadas para
sequenciamento. O clone 5 foi escolhido para dar continuidade aos experimentos.
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Figura 12 - Gel de agarose 1% para seleção das colônias com amplificação do fragmento de DNA
correspondente ao Mutante Y31F. C+ (controle positivo: vetor pet20b(+) com a
sequência original); C- (Controle negativo: água Milli-Q). Números de 1 a 20, colônias
submetidas ao screening. As colônias 3, 5, 6, 17, 18 e 20 foram selecionadas para
sequenciamento.. O clone 6 foi escolhido para dar continuidade aos experimentos.

4.5.Avaliação das sequências dos scFvs e da presença das
mutações desejadas
Após o sequenciamento, podemos observar nos Cromatograma abaixo a
confirmação das mutações desejadas.

Figura 13 - Cromatograma mostrando a troca de uma serina (AGC) por uma arginina (GCG), na 30°
posição.
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Figura 14 - Cromatograma mostrando a troca de uma arginina (CGT) por uma histidina (CAT), na
103° posição.

Figura 15 - Cromatograma mostrando a troca de uma tirosina (TAT) por uma fenilalanina (TTT), na
31° posição.
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4.6.Análise da expressão dos scFvs (original e mutantes) em E. coli
C43(DE3).
Durante o processo de expressão, alíquotas foram recolhidas para verificação
da expressão do scFv original e mutantes (S30A, R103H e Y31F). Foi retirado uma
alíquota antes da indução com IPTG, a qual denominamos de T0 e uma alíquota
após a indução com o IPTG denominada de Ti . O pellet de ambas alíquotas foram
submetidos ao SDS-PAGE 12,5%, que resultou em uma banda do tamanho
esperado de aproximadamente 30 kDa para todos os scFvs.

Figura 16 - SDS-PAGE 12,5 % das amostras obtidas antes da indução com IPTG (To) e após indução
com IPTG (Ti), correspondentes aos scFvs original e mutantes. MW= marcador
molecular (Page ruler, Fermentas).

4.7.Perfil cromatográfico das purificações e análise eletroforética
dos scFvs (SDS-PAGE)
Após a purificação dos scFvs por cromatografia de afinidade em sistema
FPLC, pudemos observar o seguinte padrão de purificação.
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Figura 17 - Perfil cromatográfico da purificação dos scFvs, obtidos em cromatografia de afinidade ao
níquel (coluna HIS TRAP) em sistema de FPLC. Os componentes foram eluídos em
gradiente linear de Imidazol (0 a 1M).
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Figura 18 - SDS-PAGE 15% das amostras contendo o scFv por cromatografia de afinidade ao níquel
(IMAC) em sistema FPLC. Os números apresentados na legenda correspondem aos
picos de proteína eluídos e mostrados no perfil cromatográfico. Para todos os scFvs, o
perfil da cromatografia e perfil eletroforético das amostras foram semelhantes. Os picos
utilizados para os testes posteriores foram de 22 a 25. MW= Marcador Molecular (Page
Ruler, Fermentas).
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4.8. Concentração do scFv original e mutantes
Após a diálise, as amostras foram quantificadas por Bradford (BRADFORD,
1976) e apresentaram os seguintes resultados: scFv original: 1,4 mg/L de cultura,
scFv mutante S30A: 1,5 mg/L de cultura, scFv mutante R103H:1,2mg/L de cultura e
scFv mutante Y31F: 1,1 mg/L de cultura.

4.9. Dicroísmo circular (CD)
Cada estrutura regular secundária dá origem a um espectro de CD
característico, como mostrado na figura 19A. Peptídeos com estrutura tipo alfahélice apresentam forte sinal positivo em 192 nm e intenso sinal negativo em 208 e
222 nm. Peptídeos com estrutura irregular apresentam sinal negativo a 198 nm.
Peptídeos com estrutura tipo folha-beta apresentam sinal positivo a 198 nm e
negativo em torno de 215 nm. Peptídeos com estrutura hélice poli II apresentam
sinal negativo em 190 nm e positivo em 210 nm.
De acordo com o que havia sido predito pelo programa GOR IV, cerca de
39% da estrutura secundária dos scFvs seria composta por folhas-beta e 4% de alfahélice. Já a análise fornecida pelo K2D2 com os dados obtidos após leitura sugeriu
que a proteína apresentava cerca de 44% de folhas beta e 2 % de alfa-hélice.
Na figura 19B, podemos visualizar um espectro característico de uma
estrutura proteica correspondente a um scFv como mostrado por SONG et al.,2011.
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Figura 19 – Espectros de CD obtidos: A - Espectros característicos de cada tipo de estrutura
secundária de acordo com KELLY et al.,2005. B - Espectro característico de um scFv
de acordo com SONG et al., 2011. C, D, E e F- Espectros obtidos dos scFvs original e
os mutantes S30A, Y31F e R103H, respectivamente, evidenciando a estrutura regular
das proteínas obtidas e sua predominância de folhas-beta.
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5. DISCUSSÃO
De acordo com o Ministério da Saúde nos últimos 10 anos houve um
crescimento de 157% no número de acidentes causados por animais peçonhentos,
sendo que o principal motivo apontado foi o constante e crescente desequilíbrio
ecológico, nos levando a acreditar que esse número de acidentes só tende a
aumentar(MDS, 2012).
O envenenamento por Cdt é evidenciado por quadro sistêmico apresentando
efeitos neurotóxicos, miotóxicos e alterações da coagulação sanguínea, podendo
também ser observado em quadros mais graves desordens hemostáticas, paralisia
respiratória e falência renal aguda (AZEVEDO-MARQUES et al.,1985, 1987,SANOMARTINS et al.,2001). Esses efeitos ocorrem devido à ação dos diferentes
componentes do veneno como: CTX, crotamina, giroxina, convulxina, peptídeos e
enzimas.
A CTX exibe atividades neurotóxica, miotóxica e fosfolipásica (RING, 1990). A
sua ação neurotóxica ocorre devido ao seu efeito pré-sináptico, inibindo a liberação
de acetilcolina nas junções neuromusculares. Seu efeito miotóxico induz e resulta na
elevação dos níveis de creatina quinase (CK) no soro dos indivíduos acidentados
(SALVINI et al., 2001) e a soroterapia é o tratamento de escolha utilizado até hoje
em caso de acidentes ofídicos devido à sua eficiência em neutralizar os efeitos
causados pelo envenenamento. No entanto, alguns pontos negativos são
observados no emprego deste tratamento como: a quantidade de veneno para
imunização de cavalos, o sofrimento dos animais, a imunorregulação causada pelo
veneno de Cdt durante a imunização, fazendo com que os títulos de anticorpos
produzidos sejam baixos(CARDOSO; MOTA, 1997), e principalmente as reações
adversas que ocorrem nos pacientes que recebem o antiveneno, devido a
administração de anticorpos heterólogos.
Apesar da grande importância e uso amplo de anticorpos monoclonais como
terapia em diversas patologias (Kohler; Milstein, 1975), estes ainda causam reações
adversas e por este motivo a geração de anticorpos recombinantes, ou seja, criados
através de engenharia genética, tem sido foco de inúmeros estudos. O FDA (do
inglês Food and Drug Administration) já aprovou mais de 20 anticorpos monoclonais
recombinantes e outros 150 estão em fase de ensaio clínico (Reichert; Dewitz 2006).
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Dentre os diversos tipos de anticorpos recombinantes destacam-se o Fab e o
scFv. Essas moléculas podem apresentar vantagens sobre os anticorpos
convencionais e monoclonais, tais como: melhor penetração nos tecidos e baixa
imunogenicidade, além da possibilidade de manipulação molecular visando o
aumento de afinidade ao antígeno e otimização das condições de expressão
(Whitlow, 1991). Anticorpos no formato scFv vem sendo cada vez mais difundidos e
utilizados, sendo os menores fragmentos que apresentam capacidade de se ligar ao
antígeno.
Atualmente é possível a produção de fragmentos de anticorpos, utilizando
diferentes sistemas de expressão (HAGEMEYER et al., 2009). A utilização de E. coli
e Pichia Pastoris para expressão de proteínas recombinantes são comumente
empregadas e conhecidas, apresentando inúmeras vantagens como baixo custo,
alta produtividade e rapidez para produção das proteínas.
Ao longo dos anos, alternativas foram buscadas para o desenvolvimento de
antivenenos crotálicos, como obtenção de anticorpos monoclonais ou fragmentos de
anticorpo. KAISER; MIDDLEBROOK, 1988, produziram um anticorpo monoclonal
capaz de neutralizar a crotoxina intacta, porém foi ineficaz quanto à atividade letal do
veneno total de Cdt. CARDOSO et al., 2000, obtiveram 3 scFvs anti-CTX, sendo que
o scFv 8 foi capaz de reduzir a miotoxicidade induzida por CTX, o scFv 1 inibiu a
atividade enzimática in vitro da CTX, enquanto que o scFv 6 apresentou a maior
atividade protetora contra a letalidade induzida tanto por CTX, quanto por Cdt.
Outros autores (OLIVEIRA et al., 2009) também obtiveram scFvs capazes de
neutralizar in vitro a atividade fosfolipásica de Cdt, além de diminuírem in vivo a
miotoxicidade causada por CB e a letalidade induzida por Cdt e CTX.
A utilização de scFvs com o intuito de neutralização de outras toxinas de
veneno, como as de escorpião, tem sido relatada por outros grupos de pesquisas,
como MOUSLI et al., 1999;

QUINTERO - HERNÁNDEZ et al., 2012;

RIAÑO -

UMBARILA et al., 2013 e PUCCA et al., 2013. Existem também trabalhos voltados
para a produção de scFv contra o veneno botrópico. TAMAROZZI et al., 2006 e
RONCOLATO et al., 2013 obtiveram scFvs capazes de neutralizar in vivo a atividade
miotóxica das bothrops toxinas-I e II, assim como do veneno de outras espécies de
Bothrops.
Como já mencionado, a utilização de scFvs como alternativa à soroterapia
convencional apresenta diversas vantagens por ser um fragmento menor e assim
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apresentar rápida penetrabilidade e eliminação. Por outro lado, muitas vezes a baixa
estabilidade do scFv e ainda, a sua afinidade à molécula alvo, diminuem seu uso em
algumas terapias (WORN; PLUTCKTHUN, 1999, 2001). Em vista disso, ferramentas
de engenharia genética, como a mutagênese sítio dirigida, tem sido utilizadas no
melhoramento de afinidade e estabilidade destes fragmentos (DAUGHERTY et al.,
2000, BORDER et al., 2000, ZAHND et al., 2004).
Neste contexto, mutantes de scFv contra toxinas animais tem sido obtidos por
vários grupos de pesquisa. JUARES-GONZÁLES et al., 2005 produziram um scFv
triplo mutante contra a toxina Cn2 do escorpião Centruroide snoxius com
estabilidade e afinidade melhoradas quando comparadas ao fragmento original. Em
outro trabalho, RIANO-UMBARILA et al., 2013, obtiveram um mutante de scFv
denominado 202F, sugerido por evolução dirigida, que foi capaz de reconhecer e
neutralizar duas toxinas: Cll1 e Cn2 presentes nos venenos de Centruroides
limpidius limpidius e Centruroides noxius, respectivamente.
Como citado anteriormente em trabalho realizado por CARDOSO et al., 2000,
foram isolados e testados três scFvs anti-CTX, dos quais o scFv 6 foi o que
apresentou a maior proteção contra a letalidade induzida por CTX e pelo veneno
total de Cdt. Porém, a proteção não foi de 100% e isto pode ser explicado pela baixa
afinidade dos anticorpos isolados de bibliotecas não imunes (STEWART et al.,
2007). Portanto, uma solução para aumentar a proteção seria o melhoramento da
afinidade dos anticorpos existentes, através da engenharia genética.
Visando elucidar essa questão, neste trabalho três mutantes(S30A, R103H e
Y31F) de scFv anti-CTX foram sugeridos por modelagem molecular para serem
produzidos e posteriormente testados quanto à sua afinidade pela CTX. O fragmento
denominado scFv original foi otimizado quanto à sua expressão servindo como
protocolo de base para os mutantes gerados. As mutações foram geradas por
modelagem molecular, considerando a interação entre os resíduos do scFv e a
fração CB da CTX, pois como observado por CARDOSO et al., 2000, o scFv foi
capaz de interagir somente com essa subunidade da toxina. Considerando os
estudos de modelagem molecular as mutações foram realizadas em alguns resíduos
relevantes para a interação entre o scFv e a CTX, como por exemplo, a região do
CDR H1 e H3 do scFv, os quais provavelmente estão em contato direto e participam
ativamente da neutralização de CB. O scFv mutante S30A foi obtido através de
mutagênese sitio dirigida, já os outros dois mutantes (Y31F e R103H) foram
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clonados a partir de genes sintetizados. Apesar da abordagem inicial ter sido
diferenciada, não observamos alteração em relação ao rendimento final ou
solubilidade dos mutantes.
Todo o protocolo de expressão dos mutantes foi realizado com base no que já
havíamos padronizado para o scFv original. No entanto, durante o desenvolvimento
dos experimentos foram necessárias adaptações deste protocolo, em virtude do
baixo rendimento na obtenção dos mutantes R103H e Y31F após lise bacteriana e
purificação do scFv. Visto que o scFv original é expresso no espaço periplasmático,
sendo necessário assim apenas o rompimento da membrana externa da E. coli,
utilizamos o choque osmótico como metodologia para retirada das proteínas.
Entretanto, verificamos que esse método se mostrou satisfatório apenas para o scFv
original e o mutante S30A, mas não para os mutantes R103H e Y31F. Alguns testes
foram realizados para determinarmos se estas duas proteínas se encontravam
solúveis no espaço citoplasmático ou se estavam na sua forma insolúvel. Portanto,
realizamos coleta de amostras em todas as fases do protocolo de choque osmótico,
como também realizamos em paralelo a coleta de amostras após o rompimento das
bactérias por sonicação. Nossos resultados permitiram verificar que a sonicação das
bactérias foi eficiente para a obtenção desses mutantes (R103H e Y31F) na forma
solúvel, indicando que talvez o transporte destas proteínas para o espaço
periplasmático não estava sendo eficaz. Dessa forma, este procedimento foi adotado
para todos os scFvs deste trabalho (dados não mostrados).
Outra etapa de otimização na obtenção dos mutantes foi a purificação dos
scFvs por IMAC. Inicialmente, utilizamos o protocolo de batch, que consiste na
adição do lisado bacteriano à resina seguido de incubação, sendo a purificação da
proteína obtida através de protocolos de eluição (por lavagem da resina com
diferentes concentrações de imidazol). Contudo, este protocolo não se mostrou
eficiente, pois havia perda da proteína durante as etapas de lavagem, pois nesta
etapa, era difícil encontrar uma concentração adequada de imidazol no qual
promovesse boa eliminação dos contaminantes sem causar a eluição dos scFvs.
Optamos então, por purificar os scFvs, utilizando uma coluna His Trap HP
acoplada ao sistema FPLC (Fast protein liquid chromatography), que embora utilize
o mesmo sistema de cromatografia por afinidade utilizado anteriormente, permite um
maior controle da eluição da proteína visto que utiliza um gradiente de concentração
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de imidazol. Dessa forma, conseguimos um balanço ideal entre eliminação dos
contaminantes e purificação dos scFvs.
A próxima etapa de nosso trabalho foi avaliar a conformação das proteínas
expressas, que é um aspecto fundamental, pois desta depende sua função biológica
(BERTUCCI et al., 2011). O ensaio de dicroísmo circular foi escolhido para
verificarmos a estrutura secundária das proteínas expressas. Nossos resultados
demonstraram que os scFvs apresentaram estrutura secundária preservada, com
presença predominante de folhas β, assim como observado por SONG et al., 2011.
O nosso próximo objetivo foi comparar a afinidade dos mutantes em relação
ao scFv original, por ressonância plasmônica de superfície (Biacore). Porém,
durante a padronização do protocolo para este ensaio, alguns problemas foram
encontrados. Como a superfície do chip possui carga positiva, faz-se necessário que
o ligante esteja carregado negativamente para adsorção ao mesmo. As proteínas
normalmente apresentam carga negativa quando estão em solução com pH abaixo
do seu pI, porém durante o scouting do pH, isto é, a escolha do pH ideal para o
acoplamento ao chip, a CTX mostrou-se carregada negativamente em todos os pHs
utilizados (dados não mostrados).
Durante a passagem do analito (scFv original) para a realização de um préteste, observamos que este se ligava de forma inespecífica a uma das células
existentes no microchip que não apresentava CTX imobilizada. O problema
continuou ocorrendo mesmo após o bloqueio dessa célula com etanolamina. O
padrão diferente do esperado para imobilização da CTX gera indícios de que a
proteína poderia não ter sido apropriadamente acoplada ao chip.
Diante desses problemas, uma nova abordagem foi analisada. Após
testarmos a passagem da CTX em uma célula bloqueada com etanolamina e em
uma célula sem bloqueio algum, observamos que a CTX, diferente do scFv original,
não se ligou inespecificamente em nenhum dos dois casos. Diante destes
resultados, vislumbramos a possibilidade de imobilizarmos os scFvs ao chip e
passarmos a CTX como analito. Entretanto, estas etapas ainda serão realizadas
para avaliar se a afinidade dos scFv mutantes foi mesmo melhorada em relação ao
scFv original, como sugerido pela modelagem molecular.
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6. CONCLUSÕES
-

O scFv anti-CTX original e os três mutantes sugeridos por
modelagem molecular foram clonados e expressos com sucesso,
utilizando o vetor pET-20b(+) e E.coli C43 (DE3), respectivamente. O
rendimento final dos scFvs purificados foi semelhante para os quatro
scFv obtidos;

-

O scFv original e o mutante S30A foram expressos no periplasma,
enquanto os mutantes de scFvs Y31F e R103H provavelmente foram
expressos no citoplasma. Por esta razão, estes últimos somente
foram obtidos em quantidade satisfatória após as bactérias terem
sido lisadas por sonicação;

-

O protocolo de purificação por IMAC utilizando o FPLC foi mais
eficiente que o de batch para a obtenção dos scFvs;

-

A análise dos scFvs por dicroismo circular mostrou que todos os
recombinantes expressos apresentaram suas estruturas secundárias
preservadas;

-

Os scFvs mutantes foram produzidos com alto nível de pureza e
rendimento adequados para serem testados quanto à afinidade e
atividade neutralizante sobre a CTX e o veneno de Cdt.

	
  

	
  

	
  

	
  

59	
  

7. REFERÊNCIAS
ANDREW, C. CHAN; PAUL, J. CARTER. Therapeutic antibodies for autoimmunity
and inflammation. Nat. Rev. Immunol. V. 10, p. 301-316, 2010.
AZEVEDO-MARQUES, M.M; CUPO, P; COIMBRA, T.M; HERING, S.E; ROSSI, M.A;
LAURE, C.J. Myonecrosis, myoglobinuria and acute renal failure induced by South
American rattlesnake (Crotalus durissus terrificus) envenomation in Brazil. Toxicon.,
v.23, n.4, p.631-636, 1985.
AZEVEDO-MARQUES,

M.M;

HERING,

Evidence that Crotalus durissus terrificus

(South

S.E;

CUPO,

American

P.

rattlesnake)

envenomation in humans causes myolysis rather than hemolysis. Toxicon., v.25,
n.11, p.1163-1168, 1987.
AZZAZY, H. M; HIGHSMITH W. E, JR. Phage display technology: clinical
applications and recent innovations. Clin. Biochem.,v. 35,n.6, p. 425-445, 2002.
BERTUCCI, C; PISTOLOZZI, M; DE SIMONE A. Structural characterization of
recombinant therapeutic proteins by circular dichroism.Curr. Pharm. Biotechnol. V
12, n.10, p. 1508-1516, 2011.
BOLDRINI-FRANÇA, J; CORRÊA-NETTO, C; SILVA, M.M; RODRIGUES, R.S; DE
LA

TORRE,

P; PÉREZ,

A; SOARES,

A.M; ZINGALI,

R.B; NOGUEIRA,

R.A; RODRIGUES, V.M; SANZ L; CALVETE, J.J. Snake venomics and antivenomics
of Crotalus durissus subspecies from Brazil: assessment of geographic variation and
its implication on snakebite management. J. Proteomics., v. 73, n.9,p.1758-1776,
2010.
BON, C; BOUCHIER, C; CHOUMET, V; FAURE, G; JIANG, MS; LAMBEZAT,
M.P; RADVANYI, F; SALIOU, B. Crotoxin, half-century of investigations on a
phospholipase A2 neurotoxin. Acta. Physiol. Pharmacol. Latinoam., v. 39, n.4,p.
439-448, 1989.

	
  

	
  

	
  

	
  

60	
  

BON, C; JENG, T. W.. Crotoxin: a possible mechanism of action." Adv.
Cytopharmacol., v. 3, p. 231-235, 1979.
BORDER, E.T; MIDELFORT, K.S; WITTRUP, K.D. Directed evolution of antibody
fragments with monovalent femtomolar antigen-binding affinity. Proc Natl Acad Sci
U S A., v. 97, n. 20, p. 10701-10705, 2000.
BRADFORD, M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.Anal Biochem. V. 7,
n.72, p.248-254, 1976.
CARDOSO, D. F; MOTA I. Effect of Crotalus venom on the humoral and cellular
immune response.Toxicon., v. 35, n.4, p. 607-612, 1997.
CARDOSO, D.F; NATO, F; ENGLAND, P; FERREIRA, M.L; VAUGHAN, T.J; MOTA
I; MAZIE, J.C; CHOUMET V; LAFAYE, P. Neutralizing human anti crotoxin scFv
isolated from a nonimmunized phage library. Scand. J. Immunol., v.51, n. 4, p. 337344, 2000.
CARTER, P. J. Potent antibody therapeutics by design. Nat.Ver. Immunol., v. 6, n.
5, p. 343-357, 2006.
CLARK,
B; HANF,

L.A; BORIACK-SJODIN,
K.J; JARPE,

P.A; ELDREDGE,

M; LIPAROTO,

S.F; LI,

J; FITCH,

C; FRIEDMAN,

Y; LUGOVSKOY,

A; MILLER,

S; RUSHE, M; SHERMAN, W; SIMON, K; VAN, VLIJMEN. H. Affinity enhancement
of an in vivo matured therapeutic antibody using structure-based computational
design. Protein. Sci., v. 15, n.5, p. 949-960, 2006.
DAUGHERTY, P.S; CHEN, G; IVERSON, B.L; GERGIOU, G. Quantitative analysis of
the effect of the mutation frequency on the affinity maturation of single chain Fv
antibodies. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A., v. 97, n. 5, p. 2029-2034, 2000.

	
  

	
  

	
  

	
  

61	
  

FAURE, G; BON C. Several isoforms of crotoxin are present in individual venoms
from the South American rattlesnake Crotalus durissus terrificus. Toxicon., v. 25, n.
2, p. 229-234, 1986.
FAURE, G; SAULF. Crystallographic characterization of functional sites of crotoxin
and ammodytoxin, potent β-neurotoxins from Viperidae venom. Toxicon., v. 60, n. 4,
p. 531-538, 2012.
FERNANDES, I; LIMA, E.X; TAKEHARA, H.A; MOURA-DA-SILVA, A.M; TANJONI,
I, GUTIÉRREZ,

J.M.

Horse

IgG

isotypes

and

cross-neutralization

of

two

snakeantivenoms produced in Brazil and Costa Rica. Toxicon., v. 38, n. 6, p. 633644, 2000.
FERNANDES,

I; TAKEHARA,

H.A; SANTOS,

A.C; CORMONT,

F; LATINNE,

D; BAZIN, H; MOTA, I. Neutralization of bothropic and crotalic venom toxic activities
by IgG(T) and IgGa subclasses isolated from immune horse serum. Toxicon., v. 35,
n. 6, p. 931-936.
FONTAYNE, A; DE MAEYER, B; DE MAEYER, M; YAMASHITA, M; MATSUSHITA,
T; DECKMYN, H. Paratope and epitope mapping of the antithrombotic antibody 6B4
in complex with platelet glycoprotein Ibalpha." J. Biol. Chem., v. 282, n. 32, p.
23517-23524, 2007.
FONTAYNE, A; VANHOORELBEKE, K; PAREYN, I; VAN, ROMPAEY. I; MEIRING,
M; LAMPRECHT, S; ROODT, J; DESMET, J; DECKMYN, H. Rational humanization
of the powerful antithrombotic anti-GPIbalpha antibody: 6B4. Thromb. Haemost., v.
96, n. 5, p. 671-684, 2006.
FRAENKEL-CONRAT, H; SINGER, B. Effect of introduction of small alkyl groups on
mRNA function. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A., v. 77, n. 4, p. 1983-1985, 1980.
GEORGIEVA, D; OHLER, M; SEIFERT, J; VON, BERGEN.M; ARNI, R.K; GENOV,
N; BETZEL, C. Snake venomic of Crotalus durissus terrificus--correlation with
pharmacological activities. J. Proteome. Res., v. 9, n. 5, p. 2302-2316, 2010.
	
  

	
  

	
  

	
  

62	
  

GREEN, L.L; HARDY, M.C; MAYNARD-CURRIE, C.E; TSUDA, H; LOUIE, D.M;
MENDEZ, M.J; ABDERRAHIM, H; NOGUCHI, M; SMITH, D.H; ZENG, Y; DAVID,
N.E; SASAI, H; GARZA, D; BRENNER, D.G,; HALES, J.F; MCGUINNESS, R.P;
CAPON, D.J; KLAPHOLZ, S; JAKOBOVITS A. Antigen-specific human monoclonal
antibodies from mice engineered with human Ig heavy and light chain YACs. Nat
Genet., v. 7, n. 1, p. 13-21, 1994.
HAGEMEYER, C.E; VON ZUR MUHLEN, C; VON ELVERFEDT, D; PETER, K.
Single-chain antibodies as diagnostic tools and therapeutic agents. Thromb
Haemost., v. 101, n. 6, p. 1012-1019, 2009.
HENDON, R.A; FRAENKEL-CONRAT. H. Biological roles of the two components of
crotoxin. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A., v. 69, n. 7, p. 1560-1563, 1971.
HOLLIGER, P ; HUDSON, P. J. Engineered antibody fragments and the rise of single
domains. Nat. Biotechnol., v. 23, n. 9, p. 1126-1136, (2005).
JAIN,

M;

KAMAL,

N;

BATRA,

S.K.

Engineering

antibodies

for

clinical

applications.Trends. Biotechnol., v. 25, n. 7, p 307-316, 2007.
JUÁREZ-GONZÁLEZ,

V.R; RIAÑO-UMBARILA,

V; OLAMENDI-PORTUGAL,

T; ORTIZ-LEÓN,

L; QUINTERO-HERNÁNDEZ,
M; ORTÍZ,

E; POSSANI,

L.D; BECERRIL, B.Directed evolution, phage display and combination of evolved
mutants: a strategy to recover the neutralization properties of the scFv version of
BCF2 a neutralizing monoclonal antibody specific to scorpion toxin Cn2. J. Mol.
Biol., v. 346, n. 5, p. 1287-1297, 2005.
KAISER, I.I; MIDDLEBROOK, J.L; Preparation of a crotoxin neutralizing monoclonal
antibody. Toxicon., v. 26, n. 9, p.855-865, 1988.
KELLY, S.M; JESS, T.M; PRICE, N.C. How to study proteins by circular dichroism.,
Biochim Biophys Acta., V. 1751, n. 2, p.119-139, 2005.

	
  

	
  

	
  

	
  

63	
  

KINI, R. M. Excitement ahead: structure, function and mechanism of snake venom
phospholipase A2 enzymes. Toxicon., v. 42, n. 8, p. 827-840, 2003.
KOHLER, G; MILSTEIN, C. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of
predefined specificity. Nature., v. 256, n. 5517, p. 495-497,1975.
LONBERG, N; TAYLOR, L. D.; HARDING, F.A; TROUNSTINE, M; HIGGINS,
K.M; SCHRAMM, S.R; KUO, C.C.MASHAYEKH, R; WYMORE, K; MCCABE, J.G.
Antigen-specific human antibodies from mice comprising four distinct genetic
modifications. Nature., v. 368, n. 6474, p. 856-859, 1994.
MAYNARD, J; GEORGIOU, G. Antibody engineering. Annu. Rev. Biomed. V. 02, p.
339-376. 2000.
MENDEZ,

M.J; GREEN,

L,L; CORVALAN,

J.R; JIA,

X.C; MAYNARD-CURRIE,

C.E; YANG, XD; GALLO, M.L; LOUIE, D.M; LEE, D.V; ERICKSON, K.L; LUNA,
J; ROY, C.M; ABDERRAHIM, H; KIRSCHENBAUM, F;
D.H; FUKUSHIMA,

A; HALES,

J.F; KLAPHOLZ,

NOGUCHI, M; SMITH,

S; FINER,

M.H; DAVIS,

C.G; ZSEBO, K.M; JAKOBOVITS, A. Functional transplant of megabase human
immunoglobulin loci recapitulates human antibody response in mice.Nat. Genet., v.
15, n.2, p. 146-156, 1997.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Acidentes por animais peçonhentos- Notificações
registradas

no

sistema

de

informação

ao

agravo.

Disponivel

em:

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinannet/animaisp/bases/animaisbrn
et.def. Acesso em: 11 de janeiro as 8:00. 2014.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Acidentes com animais peçonhentos crescem 157%.
Disponivel

em

<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/8045/162/acidentes-comanimais-peconhentos-crescem-157.html.>. Acesso em: 11 de janeiro as 9:00. 2014.

	
  

	
  

	
  

	
  

64	
  

MIROUX, B; WALKER, J.E. Over-production of proteins in Escherichia coli: mutant
hosts that allow synthesis of some membrane proteins and globular proteins at high
levels. J. Mol. Biol. V. 260, n.3, p. 289-298, 1996.
MOUSLI, M; DEVAUX, C; ROCHAT, H; GOYFFON, M; BILLIALD, P. A recombinant
single-chain antibody fragment that neutralizes toxin II from the venom of the
scorpion Androctonus australis hector. FEBS Lett., V. 442, n. 2-3, p 183-188, 1999.
OLIVEIRA JG, SOARES SG, SOARES AM, GIGLIO JR, TEIXEIRA JE, BARBOSA
JE. Expression of human recombinant antibody fragments capable of partially
inhibiting the phospholypase activity of Crotalus durissus terrificus venom. Basic.
Clin. Pharmacol. Toxicol., v. 105, n. 2, p. 84-91, 2009.
PETTERSEN, E.F; GODDARD, T.D; HUANG, C.C; COUCH, G.S; GREENBLATT,
D.M; MENG, E.C; FERRIN, T.E. UCSF Chimera-a visualization system for
exploratory research and analysis. J Comput Chem. V. 25, n. 13, p.1605-1612,
2004.
PRESTA, L. G. Selection, design, and engineering of therapeutic antibodies. J.
Allergy. Clin. Immunol., v. 116, n.4, p. 731-736, 2005.
PUCCA, M.B; CERNI, F.A; PEIGNEUR, S; ARANTES, E.C; TYTGAT, J; BARBOSA,
J.E. Serrumab: A novel human single chain-fragment antibody with multiple scorpion
toxin-neutralizing capacities. J. Immunotoxicol., 2013.
QUINTERO-HERNANDEZ, V; DEL POZO-YAUNER, L; PEDRAZA-ESCALONA, M;
JUAREZ-GONZALES, V.R; ALCANTARA-RESILLAS, I; POSSANI, L.D, BECERRIL,
B. Evaluation of three different formats of a neutralizing single chain human antibody
against toxin Cn2: neutralization capacity versus thermodynamic stability. Immunol.
Lett., v. 143, n. 2, p. 152-160, 2012.
RADVANYI, F ; BON, C. Investigations on the mechanism of action of crotoxin. J.
Physiol., v.79, n. 4, p. 327-333, 1984.
	
  

	
  

	
  

	
  

65	
  

RAJPAL, D. K. Understanding biology through bioinformatics. Int. J. Toxicol., v. 24,
n.3, p 147-152, 2005.
RAMOS, C.R.R; ABREU, P.A.E; NASCIMENTO, A.L.T.O; HO, P.L. A high-copy
T7	
  Escherichia coli expression vector for the production of recombinant proteins with
a minimal N-terminal His-tagged fusion peptide. Braz. J. Med. Biol .Res., v. 37, n. 8,
p. 1103-1109, 2004.
REICHERT, J. M; DEWITZ, M. C. Anti-infective monoclonal antibodies: perils and
promise of development. Nat.Ver. Drug. Discov, v. 5, n.3, p 191-195, 2006.
RIAÑO-UMBARILA,

L;

OLAMENDI-PORTUGAL,

T;

MORELOS-JUAREZ,

C;

GURROLA, G.B; POSSANI, L.D; BECERRIL, B. A novel human recombinant
antibody fragment capable of neutralizing Mexican scorpion toxins. Toxicon., 2013.
RING, E; ZOPER, G; STOCKER, S. Clearence of toxic metabolites during therapy for
in born errors of metabolism. J Pedratr. V. 177, n. 1, p. 349 – 350.
	
  

RONCOLATO, E.C; PUCCA, M.B; FUNAYAMA, J.C; BERTOLINI, T.B; CAMPOS,
L.B; BARBOSA, J.E. Human antibody fragments specific for Bothrops jararacussu
venom reduce the toxicity of other Bothrops sp. venoms. J Immunotoxicol., v. 10, n.
2, p. 160-168, 2013.	
  
SALVINI, T.F; AMARAL, A.C; MIYABARA, E.H; TURRI, J.A; DANELLA P.M;
SELITRE DE ARAÚJO, H.S. Systemic skeletal muscle necrosis induced by crotoxin.
Toxicon., v. 39, n. 8, p. 1141-1149, 2001.
SAMPAIO, S.C; HYSLOP, S; FONTES, M.R; PRADO-FRANCESCHI, J; ZAMBELLI,
V.O; MAGRO, A.J; BRIGATTE, P; GUTIERREZ, V.P; CURY, Y. Crotoxin: novel
activities for a classic beta-neurotoxin. Toxicon., v. 55, n. 6, p. 1045-1060, 2010.
SANO-MARTINS, I.S; TOMY, S.C; CAMPOLINA, D; DIAS, M.B; DE CASTRO, S.C;
DE SOUZA-E-SILVA, M.C; AMARAL, C.F; REZENDE, N.A; KAMIGUTI, A.S;
WARRELL,
	
  

D.A;

THEAKSTON,

R.D.
	
  

Coagulopathy following lethal and
	
  

non	
  

66	
  

lethal envenoming of humans by the South American rattle snake (Crotalus durissus)
in Brazil. QJM., v. 94, n. 10, p. 551-559, 2001.
SMITH, G. P. Filamentous fusion phage: novel expression vectors that display
cloned antigens on the virion surface. Science, v. 228, n.4705, p. 1315-1317, 1985.
SONG,

Y;

ANTONIOU,

C;

MEMIC,

A;

KAY,

B.K;

FUNG,

L.W.

Apparent structural differences at the tetramerization region and non erythroid beta
spectrin as discriminated by phage displayed scFvs. Protein Sci., v.20, n.5, p.867879, 2011.
STEWAR,T C.S; MACKENZIE, C.R; HALL, J.C. Isolation, characterization and
pentamerization of alpha-cobrotoxin specific single-domain antibodies from a naive
phage display library: preliminary findings for antivenom development. Toxicon., v.
49, n.5, p. 699-709, 2007.
TAMAROZZI, M.B; SOARES, S.G; MARCUSSI, S; GIGLIO, J.R; BARBOSA, J.E.
Expression of recombinant human antibody fragments capable of inhibiting the
phospholipase and myotoxic activities of Bothrops jararacussu venom. Biochim
Biophys Acta., v. 1760, n. 9, p. 1450-1457, 2006.
TOMLINSON,

I.M; WALTER,

G; JONES,

P.T; DEAR,

P.H; SONNHAMMER,

E.L; WINTER G. The imprint of somatic hypermutation on the repertoire of human
germline V genes. J. Mol. Biol., v. 256, n. 5, p. 813-817, 1996.
VALJAKKA,

J; HEMMINKI,

A; NIEMI,

S; SÖDERLUND,

H; TAKKINEN,

K; ROUVINEN, J. Crystal structure of an in vitro affinity- and specificity-matured antitestosterone Fab in complex with testosterone. Improved affinity results from small
structural changes within the variable domains. J. Biol. Chem., v. 277, n.46, p.
44021-44027, 2002.
VAUGHAN,

T.J; WILLIAMS,

A.J; PRITCHARD,

K; OSBOURN,

J.K; POPE,

A.R; EARNSHAW, J.C; MCCAFFERTY, J; HODITS, R.A; WILTON, J; JOHNSON,
	
  

	
  

	
  

	
  

67	
  

K.S. Human antibodies with sub-nanomolar affinities isolated from a large nonimmunized phage display library. Nat. Biotechnol., v. 14, n. 3, p. 309-314, 1996.
WARK, K. L; P. J. HUDSON. Latest technologies for the enhancement of antibody
affinity. Adv. Drug. Deliv. Rev., v. 58, n.5-6; 657-670, 2006.
WEISSER, N. E; J. C. HALL. Applications of single-chain variable fragment
antibodies in therapeutics and diagnostics. Biotechnol. Adv., v. 27, n.4, p. 502-520,
2009.
WHITE, J. Clinical toxinology. Curr. Infect. Dis. Rep., v. 13, n.3, p. 236-242, 2011.
WHITLOW, M; FILPULA D. Single-chain Fv proteins and their fusion proteins.
Methods.,v.2, n. 2, p 97-105, 1991.
World Health Organization. Disponivel em< http://www.who.int/about/en/>. Acesso
em 11 de janeiro as 8:30, 2011.
WORN, A; PLUCKTHUN, A. Different equilibrium stability behavior of ScFv
fragments: identification, classification, and improvement by protein engineering.
Biochemistry., v. 38, n. 27, p. 8739-8750, 1999.	
  
WORN, A. ;

PLUCKTHUN, A. Stability engineering of antibody single-chain Fv

fragments. J. Mol. Biol., v.305, n. 5, p 989-1010, 2001.
ZAHND,C; SPINELLI, S; LUNGINBUHL, B; AMSTUTZ, P; CAMBILAU, C;
PLUCKTHUN,

A.

Directed in

vitro evolution and crystallographic analysis of

a peptide-binding single chain antibody fragment(scFv) with low picomolar affinity. J.
Biol .Chem., v. 279, n. 18, p. 18870-1877, 2004.

	
  

	
  

	
  

	
  

68	
  

