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RESUMO

Diversos são os mecanismos envolvidos no desenvolvimento tumoral, dentre eles desregulação 
de vias de sinalização através de receptores e seus ligantes. Sabe-se, por exemplo, a importância 
do receptor do fator de crescimento epidermal (EGFR) no desenvolvimento de alguns tipos de 
tumores, incluindo os pulmonares. No entanto, não se sabe se seus ligantes estão envolvidos ou 
não na dinâmica tumoral devido à falta de métodos precisos o suficiente para distingui-los e 
quantifica-los. Nesse contexto, anticorpos têm diversas aplicações, dentre elas a detecção de 
biomoléculas. No entanto, para que os mesmos sejam usados no desenvolvimento tecnológico 
eles devem passar em critérios de qualidade para precisão, exatidão, linearidade, limite de 
detecção e limite de quantificação, especificidade, reprodutibilidade, estabilidade e recuperação 
adequadas. A maturação de anticorpos é uma estratégia promissora para otimizar a 
especificidade e sensibilidade. Outra estratégia é a seleção de fragmentos de anticorpos de 
domínio único (sdAfs), os quais se diferenciam de anticorpos clássicos e seus derivados por sua 
facilidade de produção e maior estabilidade. Temos como objetivo desenvolver um fragmento 
de anticorpo do tipo Fab através da maturação de anticorpos anti-EGF e de construir uma 
biblioteca sintética para ser utilizada no sistema de duplo-híbrido de levedura. Estes fragmentos
serão utilizados para avaliar as interações dos mesmos com os membros da família do fator de 
crescimento epidermal (EGF). Dois anticorpos adquiridos comercialmente sem restrição de uso
foram sequenciados por espectrometria de massas. Sequencias completas de aminoácidos foram 
obtidas, cuja qualidade foi avaliada com base numa combinação de parâmetros tais como 
qualidade da fragmentação dos peptídeos, cobertura, conservação, dentre outros. As sequencias 
de aminoácidos obtidas foram avaliadas através de métodos computacionais, incluindo 
modelagem molecular por homologia e docking para verificar a confiabilidade do 
sequenciamento. As sequencias de aminoácidos obtidas por espectrometria de massas foram 
também usadas para se obter genes sintéticos otimizados para expressão em leveduras. Estes 
genes foram subclonados em vetores de expressão de Komagataella phapphi (anteriormente 
denominada Pichai pastoris) e Saccharomyces cerevisiae.  Diferentes condições de expressão 
foram testadas, no entanto, devido à instabilidade genômica, a dinamicidade do sistema e as 
diversas variáveis que afetam a produção de proteínas recombinantes, não foi possível o 
isolamento dos fragmentos de anticorpos a partir da expressão em nestas leveduras. Já a
biblioteca sintética foi desenhada utilizando-se uma sequência molde para as porções estruturais 
conservadas, enquanto a região determinante de complementariedade (CDR) 3 foi definida
levando-se em conta a frequência de cada aminoácido em cada posição da CDR3 de fragmentos 
já sequenciados.  Desenhou-se um esquema de construção para aumentar a probabilidade de 
inclusão na biblioteca de resíduos mais propensos a fazer ligações específicas. Já as outras duas 
CDRs foram construídas utilizando-se de estratégia baseada em código binário de tirosina e 
serina, além de aminoácidos altamente conservados dentro das CDRs. Sendo assim, nesse 
trabalho foi possível estabelecer o duplo-híbrido de levedura, assim como desenvolver a 
biblioteca sintética de sdAf in-silico. Concomitantemente, foram sequenciados com sucesso
dois anticorpos comerciais e adquiridos genes sintéticos. Estes foram subclonados para vetores 
de leveduras, entretanto, não foi possível a produção dos Fabs nos sistemas e condições 
realizadas até o momento.

Palavras-chave: sdAf, Fab, Komagatella phaffii, biblioteca sintética



ABSTRACT

Several mechanisms are are responsible for tumor development, including deregulation of 
signaling pathways through receptors and their ligands. It is known, for example, the 
importance of the epidermal growth factor receptor (EGFR) in the development of some types 
of tumors, including in lung cancer. However, it is not known whether their ligands are involved 
in tumor dynamics because precise methods to distinguish and quantify them are not currently 
available. For applications such as detection of biomoleculas, antibodies are of particular 
interest. However, in order for an antibody to be suitable for technological development, it must 
pass a set of quality criteria concerning precision, accuracy, linearity, limit of detection and 
limit of quantification, specificity, reproducibility, stability and adequate recovery. Maturation 
is a promising strategy to optimize antibody specificity and sensitivity. Another strategy is the 
selection of fragments of single domain antibodies (sdAfs), which differ from classical 
antibodies and their derivatives by their ease of production and greater stability. We aim to 
develop a Fab-like antibody fragment by maturation of anti-EGF antibodies and to construct a 
synthetic library for use in the yeast two-hybrid system. These fragments will be used to assess 
their interactions with members of the epidermal growth factor (EGF) family. Two 
commercially purchased antibodies purchased without utilization restriction were sequenced by 
mass spectrometry. The quality of the sequences was evaluated based on a combination of 
parameters such as quality of peptide fragmentation, coverage, conservation, among others. The 
amino acid sequences were evaluated using computational methods, including homology 
modeling and molecular docking. The amino acid sequences were also used to obtain synthetic 
genes optimized for yeast expression. They were subcloned in expression vectors for 
Komagataella phapphi (previously named Pichai pastoris) and Saccharomyces cerevisiae.
Various expression assays were performed using different culture conditions. However, due to 
genomic instability, system dynamics and the various variables affecting the production of 
recombinant proteins, it was not possible to isolate the antibody fragments. The synthetic library 
was designed using a template sequence for the conserved structural portions, while the 
complementarity-determining region (CDR) 3 was defined by taking into account the frequency 
of each amino acid at each CDR3 position of already sequenced fragments. A construction 
scheme was designed to increase the likelihood of inclusion in the library of residues more 
likely to make specific binding. The other two CDRs were constructed using strategy based on 
binary code of tyrosine and serine, in addition to highly conserved amino acids within the 
CDRs. Thus, in this work it was possible to establish the yeast two-hybrid system, as well as to 
develop the synthetic sdAf in silico library. Concomitantly, two commercial antibodies were 
successfully sequenced and synthetic genes were purchased. These were subcloned into yeast 
vectors, however, it was not possible to produce the Fabs in the systems and conditions 
performed so far.

Key words: sdAf, Fab, Komagatella phaffii, synthetic library
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1.INTRODUÇÃO

1.1 Estrutura e função dos anticorpos hetero-oligoméricos
A maior parte dos vertebrados possui anticorpos hetero-oligoméricos, também 

chamados de imunoglobulinas ou gamaglobulinas, constituídos de uma estrutura simétrica 
formada por duas cadeias leves e duas cadeias pesadas conectadas entre si. As cadeias pesadas 
podem ter de três a quatro domínios estruturais constantes e um domínio variável, enquanto as 
cadeias leves possuem apenas um domínio de cada.

Os anticorpos hetero-oligoméricos são glicoproteínas sintetizadas pelos plasmócitos, 
podendo estarem ligados a membrana, atuando como receptores, ou serem secretados, residindo 
no plasma, tecidos e secreções. Sua principal função é a ligação a antígenos através das suas 
regiões determinantes de complementariedade (CDRs), seja para neutralização, opsonização ou 
eliminação de células infectadas, constituindo assim parte fundamental da imunidade humoral. 
Suas propriedades específicas, localização e habilidade de lidar com os antígenos difere entre 
os isotipos de imunoglobulinas (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2011).

As CDRs podem reconhecer dois tipos de epítopos: lineares, ou seja, aqueles que são 
formados por aminoácidos adjacentes, ou conformacionais, ou seja, aqueles que são formados 
por aminoácidos sequencialmente distantes, mas justapostos na estrutura tridimensional.

A força de ligação entre cada sítio do anticorpo e um epítopo é denominada afinidade, 
sendo a somatória de todas as afinidades a chamada avidez do anticorpo, sendo ela diretamente 
proporcional a valência do mesmo (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2011)..

Uma característica estrutural importante que permite a ligação dos anticorpos aos mais 
variados epítopos é a região da dobradiça presente entre a primeira e a segunda região 
conservada da cadeia pesada, a qual confere flexibilidade entre as duas porções oligoméricas 
da imunoglobulina, permitindo assim a ligação a dois epítopos nas mais variadas distancias 
entre si.

As cadeias pesadas e leves são sintetizadas por ribossomos ligados à membrana do 
retículo endoplasmático rugoso, sendo translocadas para o lúmen do retículo, ocorrendo a N-
glicosilação das cadeias pesadas nesse processo. O enovelamento adequado das cadeias da 
imunoglobulina e a junção das cadeias leves e pesadas são mediados por chaperoninas. Essas 
se ligam às cadeias polipeptídicas recém-sintetizadas garantindo que sejam retidas ou 
degradadas quando não corretamente montadas e enoveladas na forma completa de 
imunoglobulina. A associação entre as cadeias é feita pelas pontes dissulfeto também no lúmen. 
Depois da montagem, as chaperoninas são liberadas e as imunoglobulinas são transportadas 
para as cisternas do Golgi, onde acontece modificação dos carboidratos adicionados as cadeias 
pesadas, sendo enfim liberadas através de vesículas para a membrana ou para fora da célula
(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2011).

As imunoglobulinas podem ser classificadas pelas regiões constantes das cadeias 
pesadas em cinco isotipos ou classes denominadas IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, sendo essas 
subclassificadas em subclasses numéricas devido as distinções estruturais encontradas nas 
regiões conservadas dentro de um mesmo isotipo. Anticorpos de mesma classe e subclasse 
apresentam a mesma sequência aminoacídica na região conservada da cadeia pesada dentro de 
uma mesma espécie, podendo essas sequencias diferirem de espécie para espécie mesmo na 
mesma classe e subclasse.

Todas as classes quando presentes na membrana apresentam-se como monômeros, 
tendo a região carboxi-terminal da região constante da cadeia pesada uma -hélice de 
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características hidrofóbicas e uma região citoplasmática de resíduos de carga positiva de 
tamanho variável entre as classes. 

Todas as classes com exceção da IgD são secretadas. As classes IgA e IgM quando 
secretadas podem formar multímeros, ou seja, diversos oligômeros ligados pelas suas regiões 
Fc em uma cauda de junção J por pontes dissulfeto, estabilizando as múltiplas estruturas juntas. 
As IgAs são predominantemente monoméricas e diméricas, formando também em menor escala 
trímeros, enquanto as IgMs são predominantemente pentaméricas, formando também em menor 
escala hexâmeros (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2011).

A IgA possui como principal função impedir a entrada de patógenos invasores nas 
mucosas, sendo também encontrado no leite materno. A IgD possui como principal função a 
ativação de linfócitos B virgens, agindo também em menor escala em reações alérgicas. A IgE, 
por outro lado, tem como principal função a hipersensibilidade imediata, além da defesa contra 
parasitas. A IgG tem como funções a opsonização de antígenos, ativação do sistema 
complemento, citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos, imunidade 
neonatal e autoinibição do linfócito B. Por fim, a IgM tem como função principal a ativação de 
linfócitos B virgens e ativação do sistema complemento. 

Além da classificação realizada pelas cadeias pesadas, os tipos de regiões conservadas 
das cadeias leves também são levados em conta para a classificação molecular, podendo essas 
serem divididas em apenas duas classes: 
molécula de imunoglobulina pertencem necessariamente a mesma classe. Diferentemente das 
porções constantes das cadeias pesadas, as porções constantes das cadeias leves não diferem de 
localização, mas influenciam nas propriedades e habilidade de ligar com os antígenos.

Devido as diferenças sequenciais e estruturais dos tipos de imunoglobulinas, suas 
funções efetoras também são distintas, uma vez que é o fragmento cristalizável (Fc) presente 
na região conservada da cadeia pesada que interage com as células do sistema imune, tais como 
fagócitos, mastócitos, células NK, e com as proteínas plasmáticas, tais como as presentes no 
sistema complemento (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2011).

1.2 Estrutura e função dos anticorpos homo-oligoméricos 
Camelídeos possuem, além de anticorpos hetero-oligoméricos, anticorpos homo-

oligoméricos (Figura 01). Esses são formados de apenas duas cadeias pesadas, sendo 
denominados HCAbs (do inglês heavy chain only antibodies) (MUYLDERMANS et al., 2009).

HCAbs além de não possuírem cadeias leves, também não possuem o primeiro domínio 
constante de suas cadeias pesadas, tendo seu domínio variável formado de um único domínio 
denominado domínio variável de cadeia pesada de anticorpos de apenas cadeias pesadas ou 
VHHs (do inglês variable domain of the heavy chain of HCABs), o qual da origem aos 
fragmentos de anticorpos de domínio único ou sdAfs (do inglês single-domain antibody 
fragment). Essa constituição diferente confere maior estabilidade, permitindo o anticorpo atuar 
em temperaturas mais elevadas e em presença de concentrações mais altas de desnaturantes, 
além de ter uma maior flexibilidade e se ligar a epítopos diferenciados dos anticorpos hetero-
oligoméricos (FLAJNIK; DESCHACHT; MUYLDERMANS, 2011; LIANG et al., 2015; 
MUYLDERMANS et al., 2009). 
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1.3 As formas de produção de anticorpos e seus derivados
Anticorpos de maneira geral podem ser obtidos pela forma clássica, a partir de um 

linfócito ou hibridoma, ou produzidos por engenharia biotecnológica (HUDSON; SOURIAU, 
2003; KÖHLER; MILSTEIN, 1975). 

Anticorpos obtidos da forma clássica tendem a atingir uma afinidade limite pelo seu 
alvo em ensaios in vivo devido aos limites de recombinação de sequencias do linfócito B, sendo 
necessário um melhoramento in vitro por evolução dirigida (BODER; MIDELFORT; 
WITTRUP, 2000) ou modificações estruturais para aumentar a sua afinidade, permitindo assim 
um maior limite de detecção e aprisionamento dos antígenos (LIPPOW; WITTRUP; TIDOR, 
2007). 

Os anticorpos hetero-oligoméricos podem ser modificados utilizando-se de DNA 
recombinante para se obter derivados, uma vez que estes têm sua expressão facilitada em
sistemas mais simples e baratos, tais como baterias e leveduras. Os derivados possuem 
vantagem frente ao anticorpo inteiro por permitir acesso a diferentes tecidos devido ao seu 
menor tamanho, no entanto, a falta da porção Fc leva a uma maior chance de instabilidade, 
agregação e degradação dos mesmos, além de diminuir seu tempo de meia-vida dentro dos 
organismos (NELSON, 2010).

Alguns desses derivados são fragmentos de ligação ao antígeno ou Fabs (do inglês 
fragment antigen-binding) , fragmentos de domínios variáveis de cadeia única ou scFvs (do 
inglês single-chain variable domain antibody fragment), os quais são formados sem os 
domínios constantes e possuem as regiões variáveis das cadeias leves e pesadas unidas entre si 
por conectores ou, alternativamente, por pontes dissulfeto (dsFv), minicorpos, os quais são 
scFvs que possuem domínios constantes que se ligam entre si, dentre outros (BECK et al.,
2010). 

Os sdAfs possuem vantagens na produção biotecnológica quando comparados com 
outros tipos de fragmentos de anticorpos modificados, tal como o scFv. Para se produzir um 
scFv necessita-se de uma construção em que os fragmentos das regiões variáveis sejam 
clonados um no C-terminal do outro, intercalados por um conector sintético, o qual não se pode 

FIGURA 1 - ESTRUTURAS DE ANTICORPOS E FRAGMENTOS LIGADORES DE ANTÍGENOS. 

FONTE: Imagem modificada de Muyldermans (2001). LEGENDA: Fc: Fração constante; VL: Domínio variável 
leve; VH: Domínio variável pesado; Fv: Fração variável; Fab: Fração ligadora de antígeno; CH: Domínio constante
pesado.
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prever o comprimento ou sequência ideal. Sendo assim, a dimerização do scFv pode ser 
prejudicada ou mesmo suas regiões interação com o antígeno. De forma diferente, os sdAf por 
serem de domínio único, não apresentam estas limitações (AHMAD et al., 2012; 
MUYLDERMANS, 2013).

Os sdAf podem ser produzidos a partir de um camelídeo sensibilizado, do qual pode-se 
clonar o cDNA produtor de VHH a partir de linfócitos B ou através de construções sintéticas. 
Essas últimas podem utilizar-se de uma sequência molde para se elaborar uma ou mais 
sequências alternativas nas CDRs com uma mesma porção estrutural constante entre eles. O 
VHH é produzido por um único gene de uma única família, podendo-se assim clonar o cDNA 
e produzir o anticorpo sem as etapas necessárias para os anticorpos hetero-oligoméricos e seus 
derivados (MUYLDERMANS, 2001; SAERENS et al., 2005; YAN et al., 2014).

Nessa última década, tem-se vislumbrado um sem-número de métodos para isolamento 
de anticorpos a partir de bibliotecas nativas (SABIR et al., 2014), imunes (SADREDDINI et 
al., 2015), sintéticas (FELLOUSE et al., 2007) ou semissintéticas (CHAN et al., 2011), as quais 
são expressas em sistemas controlados em bactérias (CRASSON et al., 2015), leveduras
(FRENKEN et al., 2000), fungos filamentosos (OKAZAKI et al., 2012), plantas (JOBLING et 
al., 2003), células de mamíferos (GUEORGUIEVA et al., 2006), células ou larvas de insetos
(GÓMEZ-SEBASTIÁN et al., 2012), dentre outros. Mesmo dentro de um mesmo organismo, 
como, por exemplo, as leveduras, diferentes construções podem ser feitas para o isolamento de 
anticorpos a partir de bibliotecas, tais como métodos de exposição de biomoléculas na 
superfície ou intracelularmente através de duplo-híbrido (BECK et al., 2010; FU et al., 2013).

Métodos de exposição de biomoléculas possuem vantagens de permitirem uma 
varredura de bibliotecas sintéticas ou semissintéticas de anticorpos sem a necessidade de 
sensibilização in-vivo, possibilitando a seleção de variantes com maior afinidade entre 
anticorpo e antígeno graças ao controle das condições experimentais em que os anticorpos ou
derivados são selecionados (BECK et al., 2010).

Leveduras têm sido usadas com sucesso tanto para fragmentos (scFv, sdAf e Fab) como 
para anticorpos inteiros (FU et al., 2013; PEPPER et al., 2008).

O método de seleção de biomoléculas baseado em duplo-híbrido de leveduras tem a 
vantagem de ser mais rápido em produção do que células de mamíferos e ainda possuir sistemas 
de seleção genética bem estabelecidos de forma que cada clone positivo identificado tem maior 
probabilidade de levar ao isolamento de um anticorpo ou derivado especifico para o alvo testado
(FU et al., 2013).

Esse método consiste no uso de uma biblioteca sintética contendo sequências diversas
para expressão da presa contra uma isca fixa, onde apenas na ocorrência de uma ligação entre 
a proteína de interesse com seu alvo haverá expressão dos marcadores genéticos para seleção 
das interações positivas. Os marcadores genéticos são em geral genes necessários para 
complementar a marca de auxotrofia da levedura no meio de cultura que complementam as 
marcas de auxotrofia das cepas utilizadas no ensaio ou enzimas cuja atividade pode ser 
facilmente quantificada (FU et al., 2013; HE; KHAN, 2005).

Dentre os diversos sistemas de duplo-híbrido, destaca-se o Matchmaker® Gold Yeast 
Two-Hybrid System (CLONTECH). Nesse sistema cepas do tipo sexual a, contendo um 
plasmídeo- plasmídeo-presa, sendo cruzadas para formar uma 
cepa diploide. Se os produtos dos plasmídeos interagirem entre si, os domínios de ligação ao 
DNA e de ativação da transcrição vão se ligar aos seus respectivos domínios no DNA e levar a 
expressão das marcas de auxotrofia, permitindo com isso a seleção de clones que contem 
proteínas que interagem entre si (CLONTECH, 2010).
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1.4 Aplicações dos anticorpos e seus derivados
Anticorpos e seus derivados já possuem aplicações biotecnológicas diversas desde a 

produção dos primeiros anticorpos monoclonais pela técnica de hibridoma em 1975 por Köhler
e Milstein. Eles podem atuar como:

Ferramenta diagnóstica e de imagem, como demonstrado por Keyaerts et al. (2016),
aonde um sdAf já se encontra em estudo de fase 1 para imunodiagnóstico de câncer de 
mama por tomografia computadorizada por emissão de pósitrons;
Sistema de entrega de fármacos, os quais os anticorpos inteiros hoje em dia já se 
encontram na sua terceira geração de uso clínico, com melhorias consideráveis em 
termos de potência, redução de toxicidade, perda sistêmica e estabilidade
(VANKEMMELBEKE; DURRANT, 2016). Estratégias para entrega de fármacos no 
sistema nervoso central (anticorpos inteiros), um enorme desafio graças a barreira 
hematoencefálica ser altamente seletiva, também já existem, como descrito por Tian 
et al. (2015);
Terapias antitumorais, como é o caso do Rituximab, por exemplo, o qual é usado desde 
1997 para o tratamento de linfomas de células B CD20+ (DOTAN; AGGARWAL; 
SMITH, 2010). Em 2012, 29 anticorpos já haviam sido aprovados pelo FDA para uso 
nos mais diversos tipos de tumores, tais como leucemias, mama, pescoço, cabeça, 
próstata, pulmão, pele, linfomas, cólon, ovário, pâncreas, entre outros. Esses 
anticorpos atuam em antígenos alvos para diferenciação hematopoiética, expressão de 
glicoproteínas, glicolipídeos, carboidratos, angiogênese, crescimento e diferenciação 
celular, matriz extracelular e estroma (SCOTT; WOLCHOK; OLD, 2012);
Identificação de antígenos imunogênicos para o desenvolvimento de vacinas, 
diagnóstico e tratamento de infecções bacterianas (sdAfs), tal como o gênero Brucella
(ABBADY et al., 2012), infecções parasitárias, tal como cisticercose causada por 
Taenia solium (DECKERS et al., 2009) ou infeções causadas pelo gênero 
Trypanosoma (SMOLAREK; BERTRAND; CZERWINSKI, 2012), infecções virais, 
tal como pelo HIV (HUANG et al., 2012);
Terapias antidegenerativas contra patologias (sdAfs e anticorpos inteiros) tais como 
esclerose múltipla, doença de Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrópica, 
artrite reumatoide, entre outras (SMOLAREK; BERTRAND; CZERWINSKI, 2012; 
WOOTLA et al., 2015);
Terapias antiofídicas e antiescorpiônicas (sdAfs) (DARVISH et al., 2015; 
SMOLAREK; BERTRAND; CZERWINSKI, 2012);
Terapias para hematopatias (sdAfs), tais como a púrpura trombocitopênica trombótica
e a doença de Von Willebrand (PEYVANDI et al., 2016; SMOLAREK; BERTRAND; 
CZERWINSKI, 2012);
Ação neutralizante, onde anticorpos heterodiméricos e homodiméricos foram 
utilizados para neutralização in vivo de toxinas botulínicas, de alguns vírus, tal como 
o vírus sincicial respiratório, de bactérias do gênero Shiga, toxinas derivadas de 
Clostridium difficile, antrax e ricina (HERRERA et al., 2015; HUANG et al., 2010).

1.5 Seleção da família do fator de crescimento epidermal como alvo de estudo
Esse projeto tem como perspectiva futura o desenvolvimento de ferramentas para 

detecção do fator de crescimento epidermal (EGF), tendo sido iniciado como uma parceria pelo
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Instituto Carlos Chagas (ICC), Instituto Nacional do Câncer (INCA) e o Instituto de Biologia 
Molecular do Paraná (IBMP) para o desenvolvimento futuro de um kit. Esse tema foi escolhido 
devido ao papel clínico do EGF em pacientes com adenocarcinoma de pulmão não ser claro 
devido as ferramentas analíticas atuais e também pelo fato do EGF fazer parte da família do 
fator de crescimento epidermal, sendo composta de ligantes parecidos estruturalmente e com 
isso haver diversos mecanismos moleculares de seletividade a serem analisados.

A família do fator de crescimento epidermal é composta pelo: EGF, fator de 
transformação de cresciment (AREG), epiregulina (EREG), fator de 
crescimento do tipo heparina ligadora de EGF (HB-EGF), betacelulina (BTC) e o epigene
(EPGN). Todos os ligantes compartilham de um mesmo domínio estrutural denominado 
domínio EGF (SCHNEIDER; WOLF, 2009).

Este domínio é configurado a partir da primeira cisteína até a última, gerando um núcleo 
conservado de sequência constante CX7CX4-5CX10-13CXCX8C. Ele é caracterizado pelas três 
pontes dissulfeto compostas de seis resíduos conservados de cisteínas, as quais dividem a 
estrutura na porção N-terminal, composto dos loops A e B e a porção C-terminal, composta do 
loop C. Os loops B e C são separados por um único resíduo, denominado resíduo dobradiça, o 
qual permite mobilidade dos dois segmentos (SCHNEIDER; WOLF, 2009)..

Todos os sete são sintetizados como proteínas precursoras transmembranares do tipo I, 
compostas de uma extensão N-terminal, o domínio EGF, uma porção justaposta a membrana, 
um domínio transmembrana e uma cauda C-terminal. O EGF possui uma diferença dentre todos 
os ligantes pelo fato de possuir uma repetição do domínio EGF nove vezes, no entanto, apenas 
o mais próximo da membrana foi identificado com a capacidade de se ligar a receptores devido 
ao processamento específico (SCHNEIDER; WOLF, 2009).

Todos os membros são ligantes de receptores tirosina-quinase da família ErbB, os quais 
possuem grandes similaridades estruturais e estão distribuídos nos mais diversos tecidos e 
envolvidos em vias regulatórias de diferenciação, proliferação e desenvolvimento embrionário. 
Os sete se ligam ao receptor de fator de crescimento epidermal (EGFR) devido a 
compartilharem o mesmo domínio estrutural, o domínio EGF, uma vez que sua identidade de 
sequência se encontra em torno de 25 % (Figura 2) (SCHNEIDER; WOLF, 2009). Apenas EPR, 
HB-EGF e BTC se ligam no ErbB4 também, no entanto, a formação do complexo ligante-
receptor leva a dimerização dos receptores, a qual pode ser com outros receptores da mesma 
família (SINGH; CARPENTER; COFFEY, 2016).

A região extracelular do EGFR, a qual é responsável pela interação com os ligantes 
extracelulares, é composta de quatro domínios (I-IV). Os domínios I e III são os responsáveis 
pela interação com os domínios EGF dos ligantes, enquanto os domínios II e IV são 
responsáveis pela regulação do receptor. Na ausência de ligante, os domínios II e IV interagem 
entre si, impedindo os contatos entre os domínios I e III, deixando o receptor em estado 
monomérico inativo. Apenas quando os ligantes interagem com os domínios I e III, há uma 
mudança conformacional tal que permite a dimerização do receptor por interações entre os 
domínios II e IV de dois monômeros diferentes da família ErbB. Essas interações levam a 
mudanças conformacionais do receptor de estado monomérico inativo para estado dimérico 
ativo, permitindo assim que os domínios I e III interajam entre si, acarretando no 
reposicionamento da porção intracelular, a qual permitir a sua autofosforilação e, 
consequentemente, propagação de sinal celular (ROSKOSKI, 2014).

Alterações nos mecanismos moleculares desses receptores têm sido relacionadas com a
fisiopatologia de neoplasias. Dentre estas mudanças estão as mutações no gene codificante do 
EGFR, associando-se essas mutações a diferentes tipos de neoplasias, incluindo o 
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adenocarcinoma de pulmão. A via de sinalização do EGFR em células normais necessita da 
ligação de um dos seus ligantes para sua dimerização, autofosforilação e transdução de sinal 

para vias de proliferação e sobrevivência. No entanto, mutações no receptor podem levar a sua 
dimerização e autofosforilação sem a presença de ligante e transdução de sinal aberrante 
levando a proliferação descontrolada e o desenvolvimento tumoral (SIEGELIN; BORCZUK, 
2014).

Estudos mais recentes têm demonstrado que, além de alterações no receptor, alterações 
nos níveis dos ligantes também podem estar ligados a origem patológica. O aumento da 
sobrevida em pacientes com adenocarcinoma de pulmão, por exemplo, está associada com 
níveis séricos elevados de anticorpos anti-EGF (VINAGERAS et al., 2008).

FIGURA 2 - ESQUEMA SEQUENCIAL DOS MEMBROS DA FAMÍLIA DO EGF E A ESTRUTURA 
DO EGF. 

FONTE: Imagem adaptada de A) Boyles et al (2016), B) Schneider & Wolf (2009) e C). O autor. LEGENDA:
A) Alinhamento das sequências de aminoácidos dos membros da família do EGF. Em amarelo, os resíduos 
altamente conservados. Em azul e verde resíduos similares em mesmas regiões. B) Estrutura bidimensional do 
domínio EGF, com destaques aos loops A, B e C. C) Estrutura cristalográfica do EGF, começando o N-terminal
em vermelho até a região C-terminal em azul.
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Diversos estudos avaliaram os níveis de EGF com o desenvolvimento de diversos outros
tipos de tumores, no entanto, seus resultados são divergentes quanto ao seu papel e importância 
(BERNARDES et al., 2010; KONTUREK et al., 2005; PARK et al., 2014).

Ao longo dos anos, tem-se relatado anticorpos que visam se ligar especificamente a 
membros dessa família com estudos estruturais para se compreender o mecanismo de 
reconhecimento e especificidade dos mesmos.

O Fab LY3016859, por exemplo, reconhece TGF e a epiregulina mas não os outros 
membros da família, no entanto, é possível que poucas modificações na sequência do Fab 
possam fazê-lo reconhecer outros ligantes, tais como a betacelulina e o epigene (BOYLES et 
al., 2016).

O Fab 9E5, por outro lado, reconhece a epiregulina e tem seu mecanismo molecular de 
interação já elucidado. No entanto, não há informações quanto a sua especificidade frente aos 
outros membros da família (KADO et al., 2015).

Os anticorpos disponíveis comercialmente de modo similar não têm informação de 
especificidade disponível ou é a muito limitada.

Essa dificuldade de isolamento de anticorpos específicos para os membros da família 
pode ser compreendida visto suas similaridades biológicas e estruturais.

Anticorpos específicos para cada membro individual da família EGF tem potencial para 
futuras terapias e monitoramento da condição clínica através do desenvolvimento de métodos 
quantitativos, no entanto, para isso se faz necessária a validação de anticorpos para essa 
finalidade como descrito anteriormente (CARVALHO et al., 2016; KADO et al., 2015; 
KOBAYASHI et al., 2005; LOPES; VATTIMO; JUNIOR, 2015).

1.6 Requerimentos para anticorpos analíticos
Para o desenvolvimento e validação de métodos analíticos, alguns parâmetros devem 

ser atendidos. Dentre eles, podemos citar a precisão, exatidão, linearidade, limite de detecção e 
limite de quantificação, especificidade, reprodutibilidade, estabilidade e recuperação adequadas
(FDA, 2015; ANVISA, 2003).

Muitos desses parâmetros em ferramentas imunológicas, como é o caso dos anticorpos 
e seus derivados, são altamente dependentes das suas sequências, especialmente das CDRs.

Quando essas CDRs estão na presença de estruturas muitos semelhantes é possível 
ocorrer o fenômeno da reatividade cruzada. Esse fenômeno é intimamente ligado a quantidade 
de similaridade entre duas sequências, seja ela uma similaridade espacial no caso de epítopos 
estruturados ou similaridade sequencial no caso de epítopos lineares (FRANK, 2002; SELA-
CULANG; KUNIK; OFRAN, 2013).

Essa falta de especificidade em anticorpos é um problema bastante comum no caso dos 
anticorpos comercializados atualmente e leva a problemas em outros parâmetros igualmente 
importantes tais como reprodutibilidade, quantificação exata, precisão, exatidão, limites de 
detecção, entre outros (COTADO-SAMPAYO et al., 2008; HERRERA et al., 2013; 
SCHONBRUNN, 2014).

1.7 Objetivo
Esse projeto tem como objetivo geral gerar métodos de obtenção de fragmentos de 

anticorpos anti-EGF, visando avaliar posteriormente as interações dos mesmos e outros 
membros da família e assim tentar aumentar a especificidade dos mesmos.
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Para isso, duas estratégias foram estruturadas. A primeira visa o desenvolvimento de 
novo de fragmentos de anticorpo do tipo sdAf contra o EGF humano através do método do 
duplo-híbrido de levedura utilizando-se uma biblioteca sintética para seleção das sequencias 
especificas, enquanto a segunda estratégia visa a maturação de fragmentos de anticorpo do tipo 
Fab derivados de anticorpos comerciais sequenciados por espectrometria de massas.

Para objetivos específicos tem-se:
O desenvolvimento in-silico de uma biblioteca sintética de sdAfs
A padronização da técnica do duplo-híbrido de levedura para seleção a posteriori de 
sdAfs com alta especificidade para o EGF
Sequenciar anticorpos comerciais visando uma cobertura das regiões variáveis e da 
primeira cadeia constante para o desenvolvimento de Fabs
Obter e subclonar os genes sintéticos em vetores de expressão para leveduras.
Produção dos fragmentos de anticorpos em sistema de leveduras
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2. MATERIAIS & MÉTODOS

2.1 Materiais & Protocolos

2.1.1 Linhagens celulares

2.1.1.1 Linhagens bacterianas
Escherichia coli DH5 .
Genótipo: F– -argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) 

– thi-1 gyrA96 relA1.
Fenótipo: LacZ-, RecA1-, EndA1- ,HsdR17-.
A cepa DH5 possui o alelo do aceptor alfa, o qual permite a seleção de colônias

brancas/azuis quando transformadas com vetores contendo o gene lacZ. Outra mutação também 
presente é a do no gene recA1, o qual codifica a proteína RecA1 não funcional, assim, 
impedindo a recombinação por homologia, aumentando a preservação do vetor e do inserto.
Além disso, a cepa possui uma mutação no gene endA1, o qual codifica a endonuclease A em 
uma forma inativa, permitindo assim uma maior preservação do DNA plasmidial. Por fim, a
última mutação presente é a alteração do gene da hsdR17, o qual codifica uma endonuclease 
inativa do sistema de restrição-modificação, protegendo DNAs que não possuem metilação no 
sítio EcoKI.

2.1.1.2 Linhagens de leveduras
Komagataella phaffii (antigamente denominada Pichia pastoris) GS115 (THERMO 
FISHER SCIENTIFIC, 2014)
Genótipo: his4.
Fenótipo: His-, Mut+.
A cepa GS115 não produz histidina por deficiência no gene que codifica a enzima 

histidinol desidrogenase, a qual é essencial para sua produção de novo. A cepa é capaz de 
metabolizar metanol utilizando a álcool desidrogenase 1 e 2 (AOX1/2).

Komagataella phaffii GS115/Albumina (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2014)
Genótipo: HIS4.
Fenótipo: His+, MutS, expressão de albumina.
A cepa GS115/Albumina é capaz de metabolizar metanol utilizando apenas a proteína

AOX2. Possui também a sequência da albumina humana inserida no seu genoma sob o promotor 
AOX mutado.

Komagataella phaffii SMD1168 (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2014)
Genótipo: pep4::URA3 kex1::SUC2 his4 ura3.
Fenótipo: His-, pep4-, Mut+.
A cepa SMD1168 não produz histidina por deficiência na enzima histidinol 

desidrogenase, a qual é essencial para sua produção de novo. Possui a capacidade de 
metabolizar o metanol utilizando AOX1 e AOX2. Além disso, apresenta deleção no gene PEP4,
levando a uma deficiência na produção da proteinase A, a qual ativa as proteases 
carboxipeptidase Y e proteinase B.
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Saccharomyces cerevisiae Y2HGold (CLONTECH, 2010)
Genótipo: MATa, trp1-901 , leu2-3 , 112 , ura3-52 , his3-200 , gal4 , gal80 ,

LYS2::GAL1UAS–Gal1TATA–His3, GAL2UAS–Gal2TATA–Ade2, URA3::MEL1UAS–
Mel1TATA, AUR1-C, MEL1. 

Fenótipo: Tipo sexual a, Trp-, Leu-, Gal4-, Gal80-, Ade-, His-.
A cepa Y2HGold possui inserção das regiões de sequência de ativação gênica a 

montante GAL1-UAS e promotora GAL1-TATA e da sequência codificadora da proteína 
imidazol glicerol-fosfato desidratase (HIS3) na sequência do gene lys2, permitindo assim 
utilizar HIS3 como um gene repórter da ativação da sequência promotora pelos produtos de 
tradução dos plasmídeos pGADT7-AD e pGBKT7-BD. Também possui a inserção das regiões
de sequência de ativação gênica a montante GAL2-UAS e promotora GAL2-TATA e da 
sequência codificadora da proteína 5-fosforibosil-5-aminoimidazol carboxilase (ADE2) no 
gene lys2, permitindo assim utilizar ADE2 como um gene repórter da ativação da sequência
promotor pelos produtos de tradução dos plasmídeos pGADT7-AD e pGBKT7-BD. Esse gene 
repórter tem a função de caso haja ligação inespecífica na região GAL1, poder ser usada o gene 
repórter da região GAL2 e vice-versa.

A terceira inserção foi realizada no gene ura3 pelas regiões de sequência de ativação 
gênica a montante MEL1-UAS e promotora MEL1-TATA. As sequências gênicas AUR1-C, a 
qual traduz uma proteína que confere resistência a aureobasedina A e MEL1, a qual traduz a -
galactosidade, foram inseridas por recombinação homóloga. Ambos genes inseridos podem ser 
usados como genes repórteres da região MEL1 como uma alternativa a ligações inespecíficas 
nas regiões GAL1 e GAL2 por outros fatores de transcrição.

As deleções dos genes gal4 e gal80 tem como função de fazer a levedura não ser capaz 
de ativar as regiões promotoras GAL1, GAL2 e MEL1 endogenamente. As deficiências das 
enzimas da via de síntese do triptofano e leucina são utilizadas como marcas de auxotrofia para 
suplementação do plasmídeo.

Saccharomyces cerevisiae Y187 (CLONTECH, 2010)
Genótipo: -200 , ade2-101 , trp1-901 , leu2-3 ,112
met–URA3::GAL1UAS–Gal1TATA–LacZ, MEL1.
Fenótipo: Tipo sexual a, Trp-, Leu-, Gal4-, Gal80-, Ade-, His- Met-.
A cepa Y187 possui inserção das regiões de sequência de ativação gênica a montante 

GAL1-UAS e promotora GAL1-TATA junto com as sequências codificadoras de porções da
e -galactosidade na sequência do gene ura3, permitindo assim utilizar as reações 
colorimétricas derivadas dessas enzimas como genes repórteres da ativação da sequência 
promotora pelos produtos de tradução dos plasmídeos pGADT7-AD e pGBKT7-BD. As 
deleções dos genes gal4 e gal80 e as deficiências das enzimas da via de síntese do triptofano e 
leucina tem funções semelhantes as descritas a cima.

Saccharomyces cerevisiae W303-1 (ROTHSTEIN, 1983)
Genótipo: MAT {leu2-3,112 trp1-1 can1-100 ura3-1 ade2-1 his3-11,15} [phi+]
Fenótipo: Tipo sexual , Trp-, Leu-, His-, Ura-, Ade-, Arg-.
A cepa W303-1 possui mutações nas sequências gênicas das enzimas da arginina

permeasse (CAN1), ADE2, 3-isopropilmalato desidrogenase (LEU2), fosforibosil-antranilato 
isomerase (TRP1), HIS3 e orotidina-5'-fosfato descarboxilase (URA3), todas elas levando a um 
fenótipo negativo das características desses genes.
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2.1.2 Plasmídeos e oligonucleotídeos

2.1.2.1 pUC57
O plasmídeo pUC57 é um vetor de clonagem de Escherichia coli com tamanho de 2710 

pares de base (Anexo A). O pUC57 contém sítio múltiplo de clonagem, sob o promotor e 
operador lacZ e resistência a ampicilina pela expressão do gene bla(ApR), o qual expressa 
beta-lactamase sob controle do promotor ampR.

2.1.2.2
O plasmídeo pPICZ (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2010a) é um vetor de 

expressão de Komagatella phafffii de tamanho de 3597 pares de base (Anexo B). O plasmídeo
contém a da sequência sinal para secreção do fator de Saccharomyces cerevisiae, presente na 
porção N-terminal das proteínas clonadas no sítio múltiplo de clonagem ou MCS (do inglês 
multiple cloning site), as quais são endereçadas ao retículo endoplasmático das leveduras 
transformadas. 

Na entrada do retículo, os primeiros 19 resíduos da pré-sequência do fator são 
retirados. No lúmen do retículo, as proteínas podem sofrer N- ou O-glicosilações, passar por 
etapas de modificações pós-traducionais, processamento ou alterações estruturais decorrentes 
do pH e das moléculas presentes até serem encaminhadas ao complexo de Golgi. No complexo 
de Golgi, as duas últimas etapas do processamento do fator ocorrem. A primeira é a clivagem 
entre os resíduos R85 e E86 da pró-sequência pela endoprotease dependente de cálcio Kex2. 
Em seguida, as repetições E86/A87 e E88/ A89 são clivadas pela aminopeptidase Ste13p,
liberando a proteína para a secreção via vesículas. 

Além da sequência do fator , o MCS também é flanqueado na região C-terminal pela 
sequência de um epítopo do oncogene humano c-Myc de 10 resíduos (EQKLISEEDL), o qual 
serve como uma molécula marcadora da expressão proteica. Após o epítopo, há uma sequência 
curta de cinco aminoácidos (NSAVD) seguida de uma cauda de hexa-histidinas, a qual tem 
função tanto de marcar expressão proteica, quanto para posterior purificação das proteínas 
expressas por colunas de afinidade ao níquel. A expressão das proteínas clonadas no MCS está 
sob controle do promotor AOX1 em leveduras metilotróficas, o qual leva a metabolização do
metanol. O promotor AOX1 é regulado em dois passos. O primeiro é através da não-repressão 
gênica. O gene AOX1 é reprimido pela presença de glicose, sendo assim, o crescimento das 
leveduras deve ocorrer em meio alternativo contendo glicerol como fonte de carbono. Apenas 
a ausência de glicose não é suficiente para levar a expressão gênica, sendo assim, o segundo 
passo necessário para expressão é a presença do metanol no meio.

Cepas que possuem o promotor AOX1 selvagem são denominadas Mut+, enquanto que 
cepas que possuem perda da expressão do gene AOX1 são consideradas MutS. Isso se deve ao 
fato de haver uma segunda álcool oxidase, denominada AOX2. AOX2 tem um grau de 
homologia de 95% com AOX1, no entanto, sua capacidade de metabolizar o metanol é muito 
menor levando a um crescimento mais lento. O plasmídeo pPICZ pode conferir ambos os 
genótipos dependendo da enzima de restrição usada para linearizar o vetor.

O plasmídeo também confere resistência a bleomicina, fleomicina e zeocina através da 
presença do gene Sh ble, o qual codifica uma proteína ligadora de antibióticos. A expressão da 
marca de resistência está sob controle de dois promotores: TEF1, para leveduras, e EM7, para 
bactérias (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2010a, 2014).
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2.1.2.3 pPIC9K
O plasmídeo pPIC9K (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2010b) é um vetor de 

expressão de Komagatella phafffii de tamanho de 9276 pares de base (Anexo C).  Similar ao 
pPICZ , o plasmídeo pPIC9K contém a sequência sinal para secreção do fator 
Saccharomyces cerevisiae no início do MCS e tem a expressão das proteínas clonadas sob a
regulação do promotor AOX1. É capaz de alterar o genótipo para Mut+ e MutS dependendo da 
enzima de restrição utilizada para linearizar o vetor.

O plasmídeo confere resistência a ampicilina pelo gene ampR, o qual expressa em 
bactérias a beta-lactamase sob controle do promotor ampR, resistência a canamicina pelo gene 
kanR em bactérias pela expressão de uma aminoglicosídeo fosfotransferase ou resistência em 
levedura para geneticina pela expressão da mesma proteína. Além das resistências a 
antibióticos, o plasmídeo também confere a suplementação da marca de auxotrofia para 
histidina, uma vez que confere a expressão da histidinol desidrogenase, enzima deficiente nas 
cepas his4 de Komagataella phaffii utilizadas nesse trabalho.

2.1.2.4 pGADT7-AD
O plasmídeo pGADT7-AD é um vetor para sistema de duplo-híbrido de leveduras 

(CLONTECH, 2010) de tamanho de 7987 pares de base (Anexo D). A expressão das proteínas 
clonadas no MCS está sob controle do promotor constitutivo da enzima álcool desidrogenase 1 
(ADH1).

Na porção N-terminal das proteínas clonadas no MCS se encontra a região codificante 
do sinal de localização nuclear do vírus vacuolizante símio 40 (SV40), o qual é utilizado pela 
maquinaria de transporte para translocar proteínas para o núcleo da levedura. Ainda na porção 
N-terminal também se encontra a região codificante do domínio de ativação GAL4 (GAL4-
AD), seguido da região codificante do epítopo YPYDVPDYA da hemaglutinina do vírus da 
influenza humana (HA). 

O AD é responsável por parte da expressão das marcas de seleção de interação no duplo-
híbrido de levedura por se ligar na região TATA do promotor, enquanto o HA é utilizado como 
uma marca de detecção da expressão gênica. Ambas as regiões serão traduzidas em fusão a
proteína de interesse quando o mRNA é transcrito através do promotor ADH1. No entanto, entre 
a região codificante da AD e da HA se encontra a sequência do promotor T7, o qual leva a 
transcrição e posterior tradução da proteína de interesse fusionada apenas na porção N terminal 
com a região HA.

O vetor também contém o gene ampR. Para leveduras, a marca de seleção presente no 
plasmídeo é o gene LEU2, o qual codificará a enzima 3-isopropilmalato desidrogenase que é
necessária na via de síntese de novo da leucina. Assim, leveduras transformadas plaqueadas em 
meio mínimo sem leucina podem ser selecionadas daquelas que não possuem o plasmídeo.

2.1.2.5 pGBKT7-BD
O plasmídeo pGBKT7-BD é um vetor para sistema de duplo-híbrido de leveduras 

(CLONTECH, 2010) de tamanho de 7303 pares de base (Anexo E). A expressão das proteínas 
clonadas no MCS está sob controle do promotor constitutivo ADH1.

Na porção N-terminal das proteínas clonadas no MCS se encontra a região codificante
do domínio de ligação ao DNA GAL4 (GAL4-BD), seguido da região codificante do epítopo c-
Myc. O BD é responsável por parte da expressão das marcas de seleção de interação no duplo-
híbrido de levedura por se ligar na região UAS, enquanto o c-Myc é utilizado como uma marca 
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de detecção da expressão gênica. Ambas as regiões serão traduzidas em fusão a proteína de 
interesse quando o mRNA é transcrito através pelo promotor ADH1. No entanto, entre a região 
codificante da BD e do c-Myc se encontra a sequência do promotor T7, o qual leva a transcrição 
e posterior tradução da proteína de interesse fusionada apenas na porção N terminal com o 
epítopo c-Myc.

O vetor também contém o gene kanR para seleção em bactérias. Para leveduras, a marca 
de seleção por auxotrofia presente no plasmídeo é o gene TRP1, o qual codificará a enzima 
fosforibosil-antranilato isomerase que é necessária na via de síntese de novo do triptofano. 
Assim, leveduras transformadas plaqueadas em meio mínimo sem triptofano podem ser 
selecionadas daquelas que não possuem o plasmídeo.

2.1.2.6 pGADT7-T
O pGADT7-T é um plasmídeo derivado do pGADT7-AD, no qual a sequência do 

antígeno T grande do vírus vacuolizante símio 40 (SV40) foi clonada em fusão com o domínio 
GAL4-AD pela empresa CLONTECH para servir como controle de interação positiva com a 
proteína p53 e interação negativa com a proteína lamina.

2.1.2.7 pGBKT7-53
O GBKT7-53 é um plasmídeo derivado do pGBKT-BD, no qual a sequência da proteína 

p53 foi clonada em fusão com o domínio GAL4-BD pela empresa CLONTECH para servir de 
controle de interação positiva com o antígeno T grande do SV40, uma vez que sua interação já 
é conhecida. 

2.1.2.8 pGBKT7-Lam
O pGBKT7-Lam é um plasmídeo derivado do pGBKT-BD, no qual a sequência da 

proteína lamina foi clonada em fusão com o domínio GAL4-BD pela empresa CLONTECH
para servir de controle de interação negativa com o antígeno T grande do SV40, uma vez que 
as duas não interagem.

2.1.2.9 pYES2
O plasmídeo pYES2 (INVITROGEN, 2008) é um vetor de expressão de 

Saccharomyces cerevisiae com 5856 pares de base de tamanho (Anexo F). A expressão das 
proteínas clonadas no MCS está sob controle do promotor induzível da enzima galactoquinase 
1(GAL1) e do promotor T7. O vetor contém o gene ampR, para seleção em bactérias e, para 
seleção em leveduras, o plasmídeo possui o complemento para a marca de auxotrofia URA3.

2.1.2.10 YEplac181
O plasmídeo YEplac181 (GIETZ; SUGINO, 1988) é um vetor de expressão de 

Saccharomyces cerevisiae de 5741 pares de base de tamanho (Anexo G). O vetor contém o 
gene ampR para seleção em bactérias, além do controle de seleção de colônias brancas/azuis 
pela sequência do peptídeo da beta-galactosidase (lacZ ), o qual altera o estado azul para 
branco em colônias com inserções no MCS em cepas deficientes do peptídeo . Para seleção 
em leveduras, o plasmídeo possui o complemento para a marca de auxotrofia LEU2.
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2.1.2.11 pRS316-GAL1
O plasmídeo de Saccharomyces cerevisiae pRS316-GAL1 é derivado do plasmídeo 

pRS316, o qual foi modificado para inserção do promotor GAL1.O vetor contém o gene ampR
para seleção em bactérias e, para seleção em leveduras, o plasmídeo possui o complemento para
a marca de auxotrofia URA3. Nesse trabalho, este plasmídeo será utilizado apenas para se retirar 
a sequência do promotor GAL1 para subclonagem no plasmídeo YEplac181.

2.1.2.12 Oligonucleotídeos e marcadores moleculares
O marcador de massa molecular para géis de agarose utilizado foi MassRuler™ DNA 

Ladder, Mix, ready-to-use (Fermentas). Para géis de poliacrilamida foi utilizado Plus Protein™ 
Standard Unstained.

Os oligonucleotídeos foram sintetizados pela empresa Sigma-Aldrich e estão 
demonstrados no Quadro 1.

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS OLIGONUCLEOTÍDEOS UTILIZADOS, SUAS SEQUÊNCIAS E 
APLICAÇÃO.

NOME DO 

INICIADOR

SEQUÊNCIA APLICAÇÃO

Cadeia Pesada MM

Forward

TGCTAAGACTACTCCTCCATCTGT Iniciador para amplificação da cadeia pesada 

MM a partir da extremidade 5’

Cadeia Leve MM

Forward

TTCTATTTCTTGTAGAGCCTCTTCT Iniciador para amplificação da cadeia leve  MM 

a partir da extremidade 5’

Cadeia Pesada OC

Forward

CTTTGGTTACTGTTTCTGGTCAAC Iniciador para amplificação da cadeia pesada 

OC a partir da extremidade 5’

Cadeia Leve OC

Forward

CATCAAATGTCAAGCCTCCGAAGA Iniciador para amplificação da cadeia leve  OC a 

partir da extremidade 5’

AOX 1

Forward

GGATCCAAACGATGAGATTTCCTTCA Iniciador para amplificação de todas as cadeias a 

partir da extremidade 5’ da região do promotor 

AOX1

AOX 1

Reverse

CTCAGGCAAATGGCATTCTGACATCC Iniciador para amplificação de todas as cadeias a 

partir da extremidade 3’ da região do promotor 

AOX1

2.1.3 Reagentes

2.1.3.1 Soluções e tampões

Solução Tris.HCl 1 M pH 7,5
Dissolver 121,1 g de Tris base em 75 mL de HCl 1 M, acrescentar 900 mL de água e 

verificar pH. Ajustar pH se necessário e completar q.s.p 1 L.

Solução Tris-Ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (TE) 10X
Dissolver 0,1 M de Tris.HCl pH 7,5 e 10 mM de EDTA pH 7,5 em água ultrapura.

Autoclavar a 120 ºC por 30 min.
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Solução de acetato de lítio (LiAc) 10X
Dissolver 1 M de LiAc em água ultrapura. Ajustar para pH 7,5 usando ácido acético ou 

hidróxido de sódio. Autoclavar a 120 ºC por 30 min.

Solução de polietilenoglicol (PEG) 3350 50%
Dissolver 125 g de PEG 3350 em 100 mL de água ultrapura e após dissolvido, completar 

volume para 250 mL com água ultrapura.

Solução PEG/LiAc
Misturar 8 mL de solução PEG 3350 50% com 1 mL de solução TE 10X e 1mL de 

solução LiAc 10X. Autoclavar a 120 ºC por 30 min.

Solução TE/LiAc
Misturar 1,1 mL de solução TE 10X com 1,1 mL de solução LiAc 10X e 7,8 mL de 

água ultrapura. Autoclavar a 120 ºC por 30 min.

Solução de ágar 
Dissolver 4 g de ágar em 160 mL de água ultrapura. Autoclavar a 120 ºC por 30 min.

Solução de dextrose 10X (20% v/v)
Para preparação de 1 L, dissolver 200 g de dextrose em 800 mL, completando o volume 

após dissolvido. Filtrar em membrana 0.22 μm de porosidade.

Solução de galactose 10X (20% v/v)
Para preparação de 1 L, dissolver 200g em 800 mL de água ultrapura e completar 

volume após dissolvido. Filtrar em membrana 0.22 μm de porosidade.

Solução DO 10X (do inglês dropout solution)
Adicionar em 100 mL de água 50 mg de adenina, 50 mg de arginina, 50 mg de histidina, 

75 mg de isoleucina, 250 mg de leucina, 75 mg de lisina, 50 mg de metionina, 125 mg de 
fenilalanina, 400 mg de treonina, 50 mg de triptofano, 75 mg de tirosina, 50 mg de uracila e 
375 mg de valina. Não adicionar o aminoácido específico para a marca de seleção a ser testada. 
Filtrar em membrana 0.22 μm de porosidade e armazenar em geladeira ou 4 ºC.

Solução de preparo celular do processo 1 (P1):
Preparar solução para concentração final de 25 mM de Tris.HCl pH 8 e 50 mM de

EDTA.

Solução de lise alcalina do processo 2 (P2):
Preparar solução para concentração final de 200 mM de NaOH e 1% de SDS.

Solução de neutralização do processo 3 (P3):
Misturar 8,6 mL de ácido acético glacial 3 M com 45 mL de acetato de potássio 5 M e 

21,4 mL de água ultrapura. Manter em geladeira ou em 4 ºC.

Solução de armazenamento do processo 4 (P4):
Misturar 6 mM de Tris.HCl pH 8 com 0,2 mM de EDTA pH 8.
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Solução de biotina 0,02%
Dissolver 20 mg de biotina em 100mL água ultrapura, filtrar em membrana 0.22 μm de 

porosidade e armazenar à 4 ºC.

Solução TBS (do inglês Tris-Buffered Saline) 10X
Misturar 300 ml NaCl 5 M com 100 mL Tris.HCl 1 M pH 8,0 e completar q.s.p 1 L com

água ultrapura.

Solução TBS-T (do inglês Tris-Buffered Saline + Tween)
Misturar 899 mL de água ultrapura com 100 mL TBS 10X e 1 mL Tween 20 (100 %).

Tampão para Western blot (WB) 10X
Misturar 30 g de tris base com 144 g de glicina. Completar volume para 1 L com água 

ultrapura.

Tampão de Transferência
Misturar 100 mL de tampão para Western blot 10X com 200 mL metanol e completar 

q.s.p 1 L com água ultrapura.

Solução de bloqueio
Misturar 5 mL TBS 10X com 2,5 g leite em pó desnatado MOLICO® (NESTLÉ).

Azul de coomassie
Dissolver 300 mg de azul de coomassie R-250 em 135 mL de metanol. Adicionar 30 mL 

de ácido acético e 135 mL de água ultrapura. Filtrar em papel Whatman 1 mm ou 3 mm. Guardar 
em frasco escuro em temperatura ambiente.

Solução descorante
Preparar mistura com 30 % de metanol, 10 % de ácido acético glacial e 60 % de água 

filtrada.

Tampão de eletroforese para géis de poliacrilamida 5X
Misturar 1,51 g de tris base, 72 g de glicina e 50 mL de SDS 10 %. Completar volume 

para 1 L com água ultrapura.

Tampão TAE 50X (Tris/Ácido acético glacial/EDTA)
Dissolver 242 g de tris base com 57,1 mL de ácido acético glacial e 37,2 g de EDTA.

Completar volume com água filtrada para 1 L.

Solução de acrilamida
Pesar 99 g de acrilamida, 2,7 g de bis-acrilamida e acertar o volume para 300 mL com 

água ultrapura.

Tampão de amostra de DNA 6X:
Pesar 3 g Ficoll 400. Aquecer 17 mL de água a aproximadamente 45 ºC. Adicionar o 

Ficoll aos poucos e esperar dissolver com agitação lenta. Pesar 20 mg de xilenocianol e 20 mg 
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de azul de bromofenol. Dissolver em 500 μL de água. Adicionar à solução de Ficoll depois que 
este já tenha dissolvido. Acertar o volume para 20 mL se necessário.

Tampão de amostra para proteínas 4X:
Para o preparo de 20 mL de tampão de amostra, misturar 3,2 mL de Tris.HCl 1 M pH 6,6 

com 8 mL de SDS 10 %, 2 mL de -mercaptoetanol 14,7 M, 4,8 mL de glicerol e 4 mg de azul 
de bromofenol.

Solução de metanol 10X (20% v/v)
Misturar 5 mL de metanol absoluto com 95 mL de água ultrapura, filtrar em membrana

0.22 μm de porosidade e armazenar à 4 ºC.

Solução de glicerol 10X (20% v/v)
Misturar 100 mL de glicerol absoluto com 900 mL de água ultrapura.

Solução de potássio monobásico 1 M
Dissolver 136,1 g em 1 L de água ultrapura e filtrar em membrana 0.22 μm de 

porosidade.

Solução de potássio dibásico 1 M
Dissolver 174,2 g em 1 L de água ultrapura e filtrar em membrana 0.22 μm de 

porosidade.

Tampão de fosfato de potássio 1 M pH 6,0
Misturar 132 mL de solução de potássio dibásico 1 M com 868 mL de solução de 

potássio monobásico. Medir pH e ajustar se necessário.

2.1.3.2 Meios de cultura e antibióticos

Meio de cultura Luria-Bertani (LB)
Para preparação de 1 L, dissolver 10 g de triptona, 10 g de cloreto de sódio e 5 g de 

extrato de levedura e completar volume com água ultrapura. Se meio sólido, adicionar 15 g de 
ágar. Autoclavar a 120 ºC por 30 min.

Meio de cultura YPD (do inglês yeast extract, peptone and dextrose)
Para preparação de 1 L, dissolver 10 g de extrato de levedura e 20 g de peptona em 900 

mL de água ultrapura. Se meio sólido, adicionar 20 g de ágar. Autoclavar a 120 ºC por 30 min. 
Adicionar 100 mL de solução 20% v/v de dextrose filtrada. 

Meio de cultura SD 10X (do inglês yeast minimal media synthetic defined)
Para preparação de 100 mL, dissolver 1,7 g de meio BD-Dyfco yeast nitrogen base 

without aminoacids and ammonium sulfate e 5 g de sulfato de amônia, complentando o volume 
com água ultrapura. Filtrar em membrana 0.22 μm de porosidade.

Meio de cultura para placas SD
Dissolver 70 mL de solução de ágar até o estado líquido. Adicionar na temperatura de 

55 ºC, 10 mL de meio SD 10X, 10 mL de solução dextrose 20% v/v e 10 mL de solução DO 



36

20% v/v apropriada (sem o aminoácido a ser utilizado como marca de auxotrofia). Plaquear, 
enquanto quente e homogêneo, 25 mL por placa.

Meio de cultura SD-Gli
Para preparação de 1 L, misturar 100 mL de meio de cultura SD 10X, 100 mL de solução 

de dextrose 20% v/v, 100 mL de solução DO 20% v/v e completar com água ultrapura. Filtrar 
em membrana 0.22 μm de porosidade e armazenar à 4 ºC.

Meio de cultura SD-Gal
Para preparação de 1 L, misturar 100 mL de meio de cultura SD 10X, 100 mL de solução 

de galactose 20% v/v, 100 mL de solução DO 20% v/v e completar com água ultrapura. Filtrar 
em membrana 0.22 μm de porosidade e armazenar à 4 ºC.

Meio YNB 10X (do inglês yeast nitrogen base with ammonium sulfate without amino acids)
Pesar 34 g de YNB sem sulfato de amônio e aminoácidos e 100 g de sulfato de amônio.

Acrescentar 900mL de água ultrapura e aquecer a solução para dissolver os componentes. 
Completar volume para 1 L e filtrar em membrana 0.22 μm de porosidade e armazenar à 4 ºC.

Meio MD (do inglês minimal dextrose medium)
Misturar 800 mL de água estéril, 100 mL de solução YNB 10X, 2 mL de biotina 0,02% 

e 100 mL de solução de dextrose 20% v/v. Para placas, adicionar 15 g de ágar na água e 
autoclavar 120 ºC por 30 min.

Meio BMGY (do inglês buffered glycerol-complex medium)
Dissolver 10 g de extrato de levedura e 20 g de peptona em 700 mL de água ultrapura. 

Autoclavar a 120 ºC por 30 min. 
Adicionar 100 mL de tampão fosfato de potássio 1 M pH 6,0, 100 mL de meio YNB 

20% v/v, 2 mL de biotina 0,02% e 100 mL de glicerol 20% v/v.

Meio BMMY (do inglês buffered metanol-complex medium)
Dissolver 10 g de extrato de levedura e 20 g de peptona em 700 mL de água 

ultrapura. Autoclavar a 120 ºC por 30 min. 
Adicionar 100 mL de tampão fosfato de potássio 1 M pH 6,0, 100 mL de meio YNB 

20% v/v, 2 mL de biotina 0,02% e 100 mL de metanol 20% v/v.

Antibióticos
A concentração de canamicina utilizada foi de 0,025 mg a cada 1 mL de placa ou 

inóculo, enquanto de zeocina e ampicilina foram de 0,1mg a cada 1 mL de placa ou inóculo.

2.1.3.3 Géis

Gel de agarose
Preparar gel de agarose dissolvendo-se agarose em tampão TAE 1X para a concentração 

desejada. Misturar amostra com tampão de amostra de DNA 6X e aplicar nos poços do gel.
Gel de corrida 13 %

Preparar gel de corrida 13 % utilizando 1,9 mL de solução de acrilamida 33 % misturado 
com 0,8 mL de Tris.HCl pH 8,8 5 M, 25 μL de SDS 10 %, 35 μL de persulfato de amônio 10
%, 3,5 μL de TEMED e completar q.s.p 10 mL com água ultrapura. Para outras concentrações, 
ajustar quantidade de solução de acrilamida e água. 
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Gel de empilhamento
Preparar gel de empilhamento 6,5 % utilizando 0,35 mL de solução de acrilamida 33 %

misturado com 0,3 mL de Tris.HCl pH 6,8 5 M, 25 μL de SDS 10 %, 17,5 μL de persulfato de 
amônio 10 %, 3,5 μL de TEMED e completar q.s.p 2 mL com água ultrapura. Para outras 
concentrações, ajustar quantidade de solução de acrilamida e água.

2.1.4 Protocolos

2.1.4.1 Transformação de cepas de Escherichia coli por choque térmico
1) Pegar células E. coli freezer -70 ºC e descongelar por 5 min em gelo.
2) Adicionar entre 10- 50 ng de plasmídeo.
3) Deixar 2 min em 42 ºC.
4) Deixar 2 min no gelo.
5) Adicionar 1 mL de meio LB sem antibiótico.
6) Incubar sob agitação por 1 h à 37 ºC com agiação de 200 rpm.
7) Se for para transformação de ligação, centrifugar 3000 rpm por10 min e ressuspender 

as células em 100 μL de LB sem antibiótico e plaquear. Se não, adicionar 100 μL de 
LB com o antibiótico adequado e plaquear.

8) Incubar em estufa 37 ºC por 16-18 h.

2.1.4.2 Transformação de cepas de Komagataella phaffii por cloreto de lítio
1) Crescer 50 mL de cultura de K. phaffii em meio YPD a 30 ºC com agitação de 200 rpm 

até atingir uma densidade óptica (D.O.) à 600 nm entre 0,5 e 1,0.
2) Centrifugar a cultura a 3000 g por 10 min, descartar sobrenadante.
3) Lavar células com 25 mL de água estéril e centrifugar a 3000 g por 10 min.
4) Remover a água e ressuspender as células em 1 mL de 100 mM LiCl.
5) Transferir para tubo cônico de 1,5 mL.
6) Centrifugação rápida (spin) de 15 segundos e remover LiCl com uma pipeta.
7) Ressuspender as células em 400 μL de LiCl 100 mM.
8) Dispensar 50 μL da suspensão de células em cada microtubo de 1,5 mL para 

transformação. Usar imediatamente.
9) Em paralelo, ferver o DNA de esperma de salmão por 5 min e rapidamente esfriar em 

gelo.
10) Centrifugar as células do passo 8 e retirar o sobrenadante.
11) Adicionar na seguinte ordem: 

240 μL PEG 50 %;
36 μL LiCl 1 M;
25 μL de DNA de esperma de salmão na concentração 2 mg por mL;
5μg de plasmídeo linearizado.

12) Agitar cada tubo vigorosamente até que as células estejam completamente 
ressuspendidas.

13) Incubar o tubo a 30 ºC por 30 min sem agitação.
14) Choque térmico a 42 ºC por 25 min.
15) Centrifugar 8000 g por 1 min e remover o sobrenadante.
16) Ressuspender gentilmente as células em 100 μL de água estéril.
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17) Plaquear em placa MD apropriada entre 2 a 4 dias à 30 ºC.

2.1.4.3 Transformação de cepas de Saccharomyces cerevisiae por acetato de lítio
1) Pegar 1 colônia e colocar em tubo de ensaio (15 mL) com 2 mL de YPD por 16-18 h.
2) Pegar 1 mL e colocar em erlenmeyer (250 mL) com 50 mL de YPD até D.O. à 600 nm 

entre 0,5-0,8.
3) Centrifugar 5 min a 700 g ou Centrifugação rápida de 5 segundos. Desprezar 

sobrenadante.
4) Lavar com 5 mL de TE 1X (sempre 1/10 do V inicial).
5) Centrifugar 5 min a 700 g ou centrifugação rápida de 5 segundos. Desprezar 

sobrenadante.
6) Adicionar 1 mL de TE/LiAc 1X e centrifugar 5 min a 700 g. Desprezar sobrenadante.
7) Incubar 1h à 30 ºC em solução de 4,5 % volume inicial de TE 10X e 0,5 % de volume 

inicial de LiAc 10X.
8) Centrifugar 5 min a 700 g ou centrifugação rápida de 5 segundos. Desprezar 

sobrenadante.
9) Pegar 100 μL de células e adicionar 5 μL de DNA esperma de salmão e 2 μg do 

plasmídeo.
10) Incubar à 30 ºC por 30 min.
11) Adicionar 700 μL de PEG/LiAc.
12) Incubar à 30 ºC por 30 min.
13) Deixar 5 min em termobloco à 42 ºC e depois 5 min no gelo.
14) Centrifugação rápida por 2 segundos e descartar sobrenadante.
15) Lavar com 100 μL de TE 1X
16) Centrifugação rápida por 2 segundos e descartar sobrenadante.
17) Lavar com 100 μL de TE 1X.
18) Centrifugação rápida por 2 segundos e descartar sobrenadante.
19) Ressuspender em 200 μL TE 1X e plaquear em meio específico.

2.1.4.4 Propagação dos plasmídeos em escala média
Utilizar o kit QIAGEN Plasmid Midi Kit da empresa QIAGEN.

1) Preparar o pré-inóculo pegando uma colônia com palito de dente e colocando em tubo 
de ensaio (15 mL) com 2 mL de meio com 2 μL de antibiótico. Deixar à 37 ºC com 
agitação de 300 rpm por 16-18 h.

2) Pegar 1 mL do pré-inóculo e adicionar em 100 mL de meio LB com 100 μL de 
antibiótico adequado e incubar em erlenmeyer de 500 mL à 37ºC com agitação de
300 rpm por 16-18 h.

3) Passar para frasco de centrífuga de 250 mL e centrifugar à 6000 g por 15 min a 4 ºC. 
Descartar sobrenadante.

4) Ressuspender células em 4 mL de tampão P1. Verificar se já está com RNAse A 
(adicionar 100 μg/ml caso contrário) e ressuspender bem a cada uso.

5) Passar para frasco de 50 mL e adicionar 4 mL de tampão P2. Misturar suavemente 
girando o frasco 4-6 vezes e incubar em temperatura ambiente por não mais do que 
5 min.

6) Adicionar 4 mL de tampão P3 e misturar vigorosamente até formar precipitado 
branco. Incubar em gelo por 15 min. Misturar vigorosamente após 15 min.
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7) Centrifugar por 30 min à 20000g na temperatura de 4 ºC. Passar sobrenadante para 
tubo limpo e recentrifugar por 15min à 20000g na temperatura de 4 ºC. Fazer passo 8 
entre as centrifugações.

8) Pegar coluna QIAGEN-tip 100, acoplador e montar no falcon. Hidratar coluna com 
4 mL tampão QBT e deixar gravidade esvaziar.

9) Colocar amostra do passo 7 na coluna e esperar descer.
10) Adicionar duas vezes 10 mL de tampão QC. Esperar descer.
11) Eluir em tubo de centrífuga limpo com 5 mL de tampão QF. Pode-se deixar no gelo 

por 16-18 h. nesse passo se necessário.
12) Marcar nome e lado inclinado no tubo para localização das células. Adicionar 3,5 mL 

de isopropanol em temperatura ambiente.
13) Centrifugar 30 min à 15000g na temperatura de 4 ºC. Descartar sobrenadante virando 

suavemente e limpando boca com papel toalha.
14) Lavar células com 2 mL de etanol 70 % girando suavemente para lavar parede.
15) Centrifugar 10 min à 15000g na temperatura de 4 ºC. Aspirar com a pipeta 

sobrenadante com cuidado para descartar.
16) Deixar secar aberto com papel em cima por 16-18 h e redissolver em 200 μL de água.

2.1.4.5 Purificação de produto de PCR
Utilizar kit de purificação de fragmento de DNA da reação em cadeia pela polimerase (PCR) 
MiniElute PCR Purification Kit da empresa QIAGEN.

1) Adicionar 5 volumes de tampão PB para 1 volume de produto de PCR e misturar. Se 
solução ficar roxa, adicionar 10 μL de acetato de potássio 3 M pH 5,5 para ficar 
amarelado.

2) Adicionar coluna em tubo de 2 mL.
3) Colocar amostra na coluna e centrifugar à 13000 rpm por 1 min. Descartar fluido.
4) Adicionar 750 μL de tampão PE e centrifugar à 13000 rpm por 1min. Descartar fluido.
5) Centrifugar a coluna vazia à 13000 rpm por 1min. Descartar fluido.
6) Colocar coluna em tubo limpo de 1,5 mL.
7) Adicionar 10-50 μL de água ou tampão EB. Deixar parado por 10-30 min e 

centrifugar á13000 rpm por 1min.
8) Guardar fluido contendo produto purificado.

2.1.4.6 Estoques de colônias de leveduras
Pegar uma colônia e colocar em criotubo contendo solução de 375 μL de meio YPD 

(ou meio seletivo se já transformada) e 125 μL de glicerol.

2.1.4.7 Preparação de cepas diploides para duplo-híbrido de levedura
Misturar uma colônia a e uma colônia em 500 μL de YPD e incubar a 30 ºC por 

48 h. Aplicar o processo de seleção para isolar as cepas diploides utilizando as marcas de 
seleção apropriadas.

2.1.4.8 Precipitação de DNA
1). Adicionar acetato de sódio ou acetado de amônio ou cloreto de sódio suficientes para a 

concentração de 0,3/2,5/0,2 M, respectivamente
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2). Adicionar 2,5 V de etanol 100% se usando acetato de sódio ou cloreto de sódio ou 
0,66 V de isopropanol se usar acetato de amônio.

3). Deixar por 2 h à -20 ºC ou 15 min no gelo seco
4). Centrifugar por 10 min à 4ºC em 12000 rpm
5). Deverá se formar um células visível. Retirar sobrenadante e adicionar 40 μL de etanol 

70 % frio o suficiente apenas para lavar girando o células. Verter etanol e secar a borda.
6). Deixar secando células.
7). Ressuspender no volume desejado de água ou tampão TE.

2.1.4.9 Lise alcalina de Escherichia coli
1) Centrifugar cultura por 8000 rpm por 3 min. Descartar sobrenadante.
2) Ressuspender células em 250 μL de P1. Adicionar 100 μg/ml de RNAse.
3) Adicionar 200 μL de P2. Deixar lisando não mais que 5 min. Misturar suavemente por 

inversão até homogeneização completa.
4) Adicionar 250 μL de P3. Misturar de forma suave, porém continua até ficar opaca.
5) Centrifugar 10 min em 13000 rpm. Retirar sobrenadante com cuidado.
6) Adicionar 0,6 V de isopropanol. Manter no gelo por 15 min.
7) Misturar por inversão e centrifugar 5-10 min. Descartar sobrenadante.
8) Adicionar 1 mL de etanol 70 %. Centrifugar 5-10 min. Descartar sobrenadante.
9) Secar aberto à 37 ºC. Ressolubilizar com 20-30 μL de água ou tampão TE.

2.1.4.10 Expressão de proteínas recombinantes em Komagataella phaffii
1) Usar uma colônia em 25 mL de meio BMGY em frasco de 250 mL. Crescer 28-30 ºC 

em 200-300 rpm até a D.O. ficar entre 2-6.
2) Centrifugar em 3000 g por 5 min, descartar sobrenadante e ressuspender em BMMY 

até D.O. em 600 nm de 1 em frasco de 1 L.
3) Adicionar metanol 100 % para manter 5 % de metanol constante a cada dia.
4) A cada dia, pegar uma alíquota de 1 mL em tubo de 1,5 mL, centrifugar e manter 

sobrenadante para protocolo de precipitação de proteínas.

2.1.4.11 Expressão de proteínas recombinantes em Saccharomyces cerevisiae
1) Usar uma colônia em 10mL de meio SD-Gli em frasco de 100 mL. Crescer 28-30 ºC 

em 200-300 rpm até a D.O. em 600 nm ficar próxima a 1.
2) Centrifugar em 3000 g por 5 min, coletar 1 mL do sobrenadante e descartar o resto.  

Ressuspender células em 10 mL água ultrapura estéril. 
3) Centrifugar em 3000 g por 5 min, descartar sobrenadante e ressuspender em 10 mL de 

meio SD-Gal em novo frasco de 100 mL. Deixar à 28-30 ºC em 200-300 rpm durante 
24 h, coletando-se 1 mL no tempo 0, 8 e 24.

2.1.4.12 Precipitação de proteínas por ácido tricloroacético (TCA)
1) Adicionar 10 % do volume total de TCA 100 % m/v em 1 mL de sobrenadante. Manter 

no gelo por 30 min.
2) Centrifugar 20000 g por 30 min à 4 ºC. Descartar sobrenadante. Lavar células com 1

mL de acetona 100 % gelada. Realizar o passo 2 mais duas vezes.
3) Retirar o sobrenadante com pipeta e deixar tubo aberto secando por 1 h.
4) Adicionar 20-50 μL de tampão de amostra, misturar em vórtex e incubar 5 min à 95 ºC. 

Analisar em gel de poliacrilamida as amostras.
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2.1.4.13 Precipitação de proteínas por acetona absoluta à frio
1) Adicionar 4 mL de acetona gelada absoluta em 1 mL de solução de proteína.
2) Misturar e incubar por 1 h à -20 ºC.
3) Centrifugar 10 min à 13000 g.
4) Retirar sobrenadante e deixar células secando a temperatura ambiente por 30 min.
5) Adicionar 30 μL de tampão de amostra de proteínas 1X.

2.1.4.14. Extração de proteínas periplasmáticas
1) As células foram precipitadas por centrifugação à 6000 g por 10 min e então lavadas 

com tampão fosfato de sódio pH 8 gelado.
2) Encubação das células com 1 % v/v de -mercaptoetanol em solução 0,1 M de tampão 

fosfato de sódio pH 8 à 37 º C por 30 min.
3) Foi realizado por fim o método de precipitação descrito acima por TCA.

2.1.4.15 Western blot
1) Correr gel de poliacrilamida com as amostras. Em paralelo, hidratar a membrana de 

difluoreto de polivinilideno (se necessária a ativação). Cortar do tamanho ideal, 
mergulhar em metanol 100 % por 15 segundos, passar para recipiente com água e 
lavar a membrana por 2 min. Após a lavagem, colocar em tampão de transferência e
manter até uso.

2) Mergulhar seis papéis para o sanduíche em tampão de transferência.
3) Retirar o gel, cortar a porção do gel de empilhamento e montar o sanduíche com três 

papéis de Western blot, seguido da membrana, gel de corrida de poliacrilamida e mais 
três papéis de Western blot.

4) Transferir 30 min à 15 V.
5) Bloquear membrana com solução de bloqueio por 1 h à 4 ºC com agitação branda.
6) Lavar membrana 3X por 5 min em agitação branda com solução TBS-T 1X.
7) Incubar membrana com anticorpo primário. Realizar diluição em TBS-T + 5 % leite.
8) Lavar membrana 3X por 5 min em agitação branda com solução TBS-T 1X
9) Incubar com anticorpo secundário.  Realizar diluição em TBS-T.
10) Lavar membrana 3X por 5 min em agitação branda com solução TBS-T 1X.
11) Revelar com 333 μL de nitroazul de tetrazólio ou NBT (10 μg/μL) e 33 uL de 5-

bromo-4-cloro-3-indolfosfato ou BCIP (50 μg/μL).
12) Parar reação utilizando 0,10 mM de solução de EDTA assim que necessário.

2.1.4.16 Extração de DNA genômico para PCR de colônia de Komagataella phaffii
1) Pegar uma colônia ou 200 μL de cultura de levedura com D.O. em 600 nm de 0,4.

Ressuspender células em 100 μL de solução LiOAc 200 mM com 1 % de SDS
2) Incubar 5 min à 70ºC
3) Adicionar 300 μL de etanol absoluto e agitar em vórtex por aproximadamente 

30 segundos.
4) Centrifugar à 13000 g por 5 min
5) Lavar células com 300 μL de etanol 70 % e centrifugar à 13000 g por 3 min.
6) Dissolver células em 100 μL de água ou tampão TE. Centrifugação rápida por 15 

segundos.
7) Usar 2,5 μL do sobrenadante para a PCR.
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2.1.4.17 PCR de colônia de levedura
Misturar 5 μL de tampão 1X (Invitrogen) com 1 μL de dNTP (200 mM), 1 μL de MgCl2

(0,5 mM), 1 μL de primer senso AOX1 (5 pmol), 1 μL de primer anti-senso AOX1 (5 pmol), 
0,25 μL de Taq polimerase Invitrogen (0,05 U/mL), 2,5 μL do sobrenadante contendo o 
material genético extraído da levedura e completar q.s.p 50 μL com água ultrapura.

Programa da PCR: Desnaturação 2 min 94 ºC, seguido de 20 ciclos de: Desnaturação 
95 ºC/15 segundos. Anelamento 55 ºC/30 segundos. Extensão 68 ºC/1 min.

2.1.4.18 Reação de digestão de fragmentos de DNA
Misturar 1U de enzima de restrição (New England BioLabs) para cada 1 μg de DNA 

plasmidial, utilizando o tampão recomendado pelo fabricante na concentração final 1X e água 
ultrapura para completar o volume. As reações foram incubadas à 37 ºC por 16 horas.

2.1.4.19 Reação de ligação de fragmentos de DNA
As reações de ligação utilizaram uma razão molar de inserto-vetor de 3:1. Misturou-se

o inserto e o vetor, adicionando-se 0,5 μL de enzima T4 DNA ligase (Invitrogen), tampão T4 
DNA ligase (Invitrogen) na concentração final de 1X e água ultrapura para o volume final 
desejado. As reações foram incubadas à 4 ºC por 16 horas.

2.1.4.20 Preparo de amostras para análise por espectrometria de massas
O protocolo abaixo foi produzido e realizado pela Plataforma de Espectrometria de 

Massas do Instituto Carlos Chagas.
1) Submeter gel de poliacrilamida com a amostra proteica à corrida eletroforética.
2) Cortar banda de interesse do gel após corrida com bisturi em capela de exaustão
3) Colocar banda em tubo de microcentrífuga com dobro de volume da amostra ou 

dividir em dois.
4) Descorar gel com solução de bicarbonato de amônio 25 mmol L-1 em etanol 50%

suficiente para cobrir o gel, incubando 10 min à 25 ºC sob agitação de 800 rpm. 
Repetir procedimento por 16-18 h.

5) Eliminar solução descorante e adicionar solução de etanol absoluto suficiente para 
cobrir o gel, incubando 10 min à 25 ºC sob agitação de 800 rpm. Repetir 
procedimento novamente, eliminando sobrenadante.

6) Secar utilizando bomba de vácuo na pressão de 0,1 torr por 7 min.
7) Adicionar solução de DTT 10 mmol L-1 em tampão ABC 50 mmol L-1 para redução 

da amostra em quantidade suficiente para cobrir o gel, incubando 60 min à 56 ºC 
sob agitação de 800 rpm. Descartar sobrenadante.

8) Adicionar solução de iodoacetamida 55 mmol L-1 em tampão ABC 50 mmol L-1 até 
cobrir a amostra. Esse passo tem a finalidade de alquilar a amostra. Solução foi 
coberta para proteção contra a luz e incubada por 45 min à 25 ºC sob agitação de 
800 rpm. Descartar sobrenadante.

9) Adicionar solução em tampão ABC 50 mmol L-1 até cobrir o gel e incubar por 20 
min a 25 ºC sob agitação de 800 rpm. Descartar sobrenadante.

10) Desidratar gel com etanol absoluto em quantidade suficiente para cobrir o gel e 
incubar por 10 min a 25 ºC sob agitação de 800 rpm. Descartar sobrenadante e repetir 
o procedimento.

11) Secar utilizando bomba de vácuo na pressão de 0,1 torr por 7 min.
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12) Adicionar aos pedaços secos de gel solução de 12,5 ng μL-1 de tripsina, Asp-N e 
Glu-C, em tubos separados, e diluir com tampão ABC 50 mmol L-1. Deixar a 4 ºC 
por 20 min. Após o processo, remover excesso de líquido.

13) Adicionar tampão ABC 50 mmol L-1 suficiente para cobrir o gel. Incubar a amostra
em estufa a 37 ºC entre 16-18 h.

14) Coletar o líquido e colocar em tubo cônico.
15) Adicionar solução de 3% TFA e 30% acetoanitrila em quantidade para cobrir o gel.

Incubar por 10 min à 25 ºC sob agitação de 800 rpm. Coletar o líquido novamente e 
repetir o processo, totalizando 3 tubos com líquido coletado.

16) Adicionar acetonitrila absoluta até cobrir o gel. Incubar por 10 min à 25 ºC sob 
agitação de 800 rpm. Coletar o líquido.

17) Secar utilizando bomba de vácuo na pressão de 0,1 torr por 1,5 h.
18) Purificar peptídeos colocando amostras em coluna do kit StageTips-C18, após 

equilibrar a coluna 100 μL de solução 0,1% de ácido fórmico.
19) Lavar coluna após adicionar amostra 10 vezes com 100 μL de solução 0,1% de ácido 

fórmico.
20) Eluir peptídeos da coluna com solução 80% de acetonitrila contendo 0,1% 

de ácido fórmico.

2.2 Metodologias da Estratégia A para maturação de anticorpos anti-EGF

2.2.1 Preparo das amostras para espectrometria de massas
Um anticorpo comercial anti-EGF produzido em camundongo Mus musculus obtido da 

empresa Santa Cruz nº 374255, aqui denominado MM, e um anticorpo comercial anti-EGF 
produzido em coelho Oryctolagus cuniculus da Cell Signaling nº 12157, aqui denominado OC, 
foram preparados com o protocolo e pela equipa da Plataforma de Espectrometria de Massas 
do Instituto Carlos Chagas. As amostras foram digeridas com as proteases tripsina, 
endoproteinase Asp-N e endoproteinase Glu-C por 1h e 24h para digestão completa dos 
anticorpos. Essa estratégia foi adotada uma vez que as proteases possuem diferentes 
especificidades, tendo a tripsina como pontes de quebra específicos resíduos de arginina e 
lisina, a endoproteinase Asp-N resíduos de cisteína e asparagina e a endoproteinase Glu-C
resíduos de ácido glutâmico e ácido aspártico, permitindo assim gerar peptídeos que possuem 
sobreposição de sequencias de aminoácidos (Figura 3), o que possibilitou o sequenciamento da 
proteína através dos dados gerados pelo espectrômetro de massas Orbitrap-LTQ XL (THERMO 
FISHER SCIENTIFIC) presente na Plataforma de Espectrometria de Massas do Instituto Carlos 
Chagas.

A injeção da amostra no espectrômetro foi realizada pelo método de ionização por 
eletrospray. O modo de fragmentação utilizado foi pela dissociação induzida por colisão ou 
CID (do inglês collision induced dissociation) e por dissociação por transferência de elétrons 
ou ETD (do inglês electron-transfer dissociation). 
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Para a análise de espectrometria de massas (MS) foi utilizado o método de ressonância 
ciclotrônica de íons de transformada de Fourier (FT-ICR/Orbitrap), seguido de análise de 
espectrometria de massas em tandem (MS-MS) por aprisionamento linear de íons.

2.2.2 Análise das sequências
Os espectros foram analisados pelo software PEAKS Studio 7.5, sendo apenas 

analisados peptídeos com mais de cinco resíduos de comprimento. 
O erro máximo aceito foi de 20 ppm e 0.2 Da para cada fragmento proveniente desses 

peptídeos. Foram aceitos digestões inespecíficas de até quatro pontos por peptídeo e três 
modificações químicas no máximo por peptídeo, sendo as modificações possíveis 
carbamidometilação, acetilação e oxidação. 

As oxidações são habilitadas pelo próprio programa para os resíduos de metionina e as 
carbamidometilações em resíduos de cisteína devido a serem os únicos resíduos passiveis de 
tais modificações, uma vez que as oxidações de metionina são artefatos do processo do 
sequenciamento e as carbamidometilações são esperadas após o tratamento com iodoacetamida 
no preparo das amostras. (CHEN; COOK, 2007; JI et al., 2015).

A cobertura de cada região foi analisada e a qualidade de fragmentação e dos espectros 
também foi levada em conta para obtenção da sequência final.  

Foram considerados resultados satisfatórios todos aqueles em que a cobertura total da 
sequência se enquadrou com uma taxa de falsa descoberta abaixo dos 5%, a qual está associada 
com a soma de cada resíduo individual dentro de um mesmo peptídeo e seus erros de cálculo 
de massa. Também se levou em conta que a cobertura da sequência global possuísse peptídeos 
com -10logP dentre os 5% melhores, os quais são influenciados por fatores como grau de 
fragmentação, cálculo de massa dentro do esperado para a ionização N-terminal e C-terminal
dentro do peptídeo e qualidade de separação das massas de cada resíduo. No entanto, quando 
possível aumentou-se o grau de estringência até o limite da detecção da sequência completa. 
Foi considerada a sequência completa utilizando-se as regiões conservadas da região estrutural 
da porção variável e as porções constantes como parâmetros de início e fim.

A análise por espectrometria de massas adotada não identifica a sequência global da 
proteína, mas sim seus peptídeos individuais. Para ordená-los foram utilizados diversos 
parâmetros, entre eles a conservação de sequência das regiões estruturais ou FRs (do inglês 
framework) entre as CDRs, sobreposição dos peptídeos das digestões proteolíticas com as 
diferentes proteinases e, no caso das CDRs, conferência no BlastP (ALTSCHUL et al., 1997)
para identificação de possíveis contaminantes de procedência errônea. Para seleção dos 
peptídeos utilizados para uma mesma região foram levados em conta os seguintes parâmetros: 

FIGURA 3 - ESQUEMA DE COBERTURA DE SEQUÊNCIA UTILIZANDO DE MÚLTIPLAS 
ENZIMAS PARA SOBREPOSIÇÃO PEPTÍDICA. 

FONTE: o autor. LEGENDA: Em azul, peptídeos com os pontos de digestão para tripsina, em laranja peptídeo
com pontos de digestão para endoproteinase Asp-N e em verde peptídeos com ponto de digestão para
endoproteinase Glu-C.
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fragmentação peptídica, quantidade de peptídeos, -logP e para as regiões estruturais, 
conservação.

Para o anticorpo MM utilizou-se da estratégia de “impressão digital” do mapa peptídico. 
Essa estratégia consistiu na construção de um banco de dados de sequências de anticorpos de 
camundongo provenientes do banco de dados Protein Data Bank (BERMAN et al., 2000) e
National Center for Biotechnology Information (NCBI, 1988), o qual foi utilizado para procurar 
peptídeos de tamanho, sequência e massas equivalentes aos encontrados na amostra. O 
refinamento da sequência foi realizado utilizando-se de ferramentas de alinhamento simples e 
múltiplo, tal como MUSCLE e BlastP, além de ferramentas como SPIDER para busca de 
possíveis adaptações da sequência frente a um banco de dados de possíveis substituições 
baseada em peso molecular e homologia (ALTSCHUL et al., 1997; COOKE; SMITH; 
BOOTH, 2012; EDGAR, 2004).

Para o anticorpo OC utilizou-se de estratégia semelhante para a cadeia leve OC,
utilizando-se um banco de dados construído de maneira similar para sequências de anticorpos 
de coelho. Para a cadeia pesada OC utilizou-se além da estratégia anterior, sequenciamento de 
novo, procurando-se uma sequência molde inicial no banco de dados PDB e NCBI. Em seguida, 
buscou-se na lista de peptídeos de novo gerados pelo programa aqueles com uma confiança 
acima de 80% para conferir utilizando o BlastP se o peptídeo em questão era da porção variável 
da cadeia pesada de coelho e em que posição ele se encontrava dentro da sequência proteica.

Aqueles que atendiam esses critérios foram utilizados para construir a sequência, a qual 
foi então rodada novamente contra o BlastP para verificar possíveis alterações de aminoácidos 
nas regiões vizinhas ou dentro das sequências existentes por homologia com outras sequencias.

Diversos ciclos de procura e adaptação foram rodados para a obtenção da sequência 
final, a qual foi refinada de modo similar ao anticorpo MM.

2.2.3 Desenho dos genes sintéticos e expressão dos fragmentos de anticorpos

2.2.3.1 Construção dos genes sintéticos
Genes sintéticos foram gerados a partir das sequencias aminoacídicas obtidas pela 

espectroscopia de massas. Os genes sintéticos correspondem as porções Fab dos anticorpos,
contendo as cadeias leves completas e as cadeias pesadas até a região da dobradiça. Os genes 
sintéticos foram otimizados para expressão em Komagataella phaffii e clonados no sítio de 
SmaI em vetor pUC57 pela empresa GeneCust (GENECUST, 2005).

2.2.3.1.1 Subclonagem em vetores de expressão de Komagataella phaffii
Os genes sintéticos foram subclonados utilizando as enzimas de restrição Eco RI e Not

I encontradas nas extremidades dos genes sintéticos e nos vetores de expressão pPICZ , para 
as cadeias leves, e pPIC9K, para as cadeias pesadas do Fab. Após a hidrólise enzimática, as 
amostras foram submetidas a uma corrida eletroforética para purificação dos insertos e dos 
vetores digeridos. 

Após a recuperação dos insertos e vetores por extração do gel de agarose, os insertos 
com seus respectivos vetores foram submetidos a ação da enzima ligase para termino da 
subclonagem. Os insertos foram confirmados dentro dos vetores através de digestões 
enzimáticas com Eco RI e Not I novamente.

O vetor pPIC9K foi utilizado para a inserção da sequência da cadeia pesada em fusão 
com a sequência FLAG, utilizada para marcação da expressão proteica. O vetor teve
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a sequência da cadeia leve inserida no N-terminal da sequência de hexa-histidina, para futura 
purificação por coluna de afinidade ao níquel, e da molécula de c-myc, para marcação da 
expressão proteica . Ambos os vetores possuem a
sequência sinal de secreção do fator no N-terminal das construções para endereçamento ao 
retículo e posterior via de secreção para o meio extracelular do Fab, como demonstrado na 
Figura 4A e 4B.

2.2.3.1.2 Subclonagem para vetores de Saccharomyces cerevisiae
Os genes sintéticos do Fab OC foram subclonadas utilizando-se o vetor pYES2 para a 

cadeia leve e o vetor YEplac181 para as cadeias pesadas, respectivamente.
Para isso, foi digerido usando as enzimas Hind III e Bam HI para 

retirada da sequência contendo a sequência sinal de secreção do fator , a cadeia leve OC, a
cauda de histidina, o epítopo c-Myc . O vetor pYES2 foi digerido
com as mesmas enzimas acima para a subbclonagem. O fragmento liberado pelo vetor 

foram purificados do gel e feita a ligação do inserto no vetor de 
maneira semelhante a subclonagem anterior. 

O vetor pRS316-GAL1 foi digerido com Eco RI e Bam HI para a retirada do promotor 
GAL1, o vetor pPIC9K foi digerido com Bam HI e Xba I para retirada do peptídeo-sinal de 
secreção com a cadeia pesada OC, o epítopo FLAG e parte do vetor pPIC9K e o vetor 
YEplac181 foi digerido com Xba I e Eco RI. Assim, o inserto com GAL1 proveniente do 
pRS316-GAL1, o plasmídeo YEplac181 digerido e o inserto proveniente do pPIC9K foram
purificados do gel e seguidos de uma ligação tripla para o vetor final de expressão. O esquema 
final das construções se encontra na Figura 4C e 4D.

FIGURA 4 - ESQUEMA DE SUBCLONAGENS DOS VETORES DE EXPRESSÃO DE LEVEDURA. 

FONTE: O autor. LEGENDA: A) Subclonagem do vetor pUC57 da cadeia pesada fusionada com FLAG para o 
vetor pPIC9K utilizando as enzimas de restrição Eco RI e Not I. B) Subclonagem do vetor pUC57 da cadeia leve 

enzimas de restrição Eco RI e Not I. C) Subclonagem do vetor pRS316-GAL1 
do promotor GAL1 usando as enzimas de restrição Eco RI e Bam HI e do vetor pPIC9K da cadeia pesada 
fusionada a FLAG junto com o pedaço do vetor e o fator para o vetor YEplac181. D) Subclonagem do vetor 

do fator usando as enzimas de restrição Hind III e Bam HI para o vetor pYES2. As barras 
pretas tortas são os pontos de clivagem das enzimas de restrição. Tamanho das regiões meramente ilustrativo.
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2.2.3.2 Transformação das leveduras

2.2.3.2.1 Transformação das cepas de Komagataella phaffii
Os vetores foram linearizados com as enzimas de restrição Sal I para as cadeias pesadas 

e Sac I para as cadeias leves e co-transformados em cepas de Komagataella phaffii GS115 e
SMD1168 de acordo com o protocolo modificado de Gietz et al. (1992), plaqueando-se as cepas 
transformadas em meio seletivo sem histidina e contendo 100 μg/mL de zeocina.

2.2.3.2.2 Transformação das cepas de Saccharomyces cerevisiae
As cepas foram co-transformadas com os vetores circulares conforme protocolo de 

CLONTECH (2010), plaqueando-as em placas em meio seletivo sem uracila e sem leucina.

2.2.3.3 Expressão dos Fabs

2.2.3.3.1 Expressão dos Fabs em Komagataella phaffii
A expressão dos Fabs foi realizada segundo o protocolo da THERMO FISHER 

SCIENTIFIC. Alíquotas de 1 mL foram coletadas durante o dia seguinte de cada um dos dias 
do experimento e concentradas pelo protocolo de precipitação de proteínas por TCA ou acetona 
gelada e analisadas em gel de poliacrilamida 13 %. Quando necessário, as proteínas 
citoplasmáticas também foram analisadas. As bandas verificadas no gel foram confirmadas por 
western blot usando anticorpos primários específicos para cada uma das cadeias dos Fabs. Um 
controle de expressão positivo foi realizado em paralelo com a cepa GS115/Albumina e um 
controle de expressão negativo foi realizado com as cepas GS115 e SMD1168 não 
transformadas para comparação.

2.2.3.3.2 Expressão dos Fabs em Saccharomyces cerevisiae
A expressão dos Fabs foi realizada inoculando-se uma cepa transformada com as duas 

cadeias em meio SD-Gli para crescimento, uma vez que a glicose é um forte repressor do 
promotor GAL, até atingir a D.O. em 600 nm de 1. As células foram então lavadas para retirada 
do excesso de glicose e adicionado meio com galactose para expressão. Foi coletado 1 mL do 
sobrenadante nos tempos 0, 8 e 24 h após a adição do meio de expressão e as alíquotas foram 
precipitadas com TCA ou acetona gelada e aplicadas em gel de poliacrilamida 13 %. Quando 
necessário, as proteínas citoplasmáticas também foram analisadas. As bandas verificadas no gel 
foram testadas igualmente por western blot usando anticorpos primários específicos para cada 
uma das cadeias dos Fabs.

2.2.6 Análises computacionais

2.2.6.1 Análise da sequência e numeração dos resíduos
As sequências foram submetidas à análise pelo programa BlastP para caracterização de 

domínios e informações de interface entre as cadeias contidas no banco de dados, enquanto a 
numeração foi realizada usando a plataforma online Abnum (ABHINANDAN; MARTIN, 
2008) e a plataforma online Antigen receptor Numbering And Receptor Classification
(DUNBAR; DEANE, 2015). Essa análise de numeração se fez necessária uma vez que o 
tamanho das CDRs é variável entre anticorpos, logo esquemas de numeração específicas são 
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utilizadas para comparações estruturais entre as imunoglobulinas. O sistema de numeração 
utilizado pelas plataformas foi o proposto por Chothia & Lesk (1987) com correções nas 
numerações das regiões estruturais segundo Abhinandan & Martin (2008).

2.2.6.2 Predição da estrutura secundária
Para a análise de estruturas secundárias foi utilizada a plataforma online PSIPRED 

Protein Sequence Analysis Workbench (JONES, 1999), a qual realiza a predição das estruturas 
secundárias utilizando de um alinhamento de repetição de posição específica, também 
conhecido como PSI-Blast. Esse processo consiste em reconhecer aminoácidos presentes em 
cada tipo região sequencial para prever a formação das estruturas secundárias.

2.2.6.3 Análise de parátopos
Para análise de parátopos foi utilizada a plataforma online Prediction of Antibody 

Contacts ou proABC (OLIMPIERI et al., 2013). A análise de parátopos se faz necessária uma 
vez que 20% dos resíduos envolvidos na ligação com os antígenos não se encontram dentro das 
CDRs (KUNIK; PETERS; OFRAN, 2012).

2.2.6.4 Modelagem molecular por homologia
Foram utilizadas as plataformas online ABodyBuilder ou ABB (LEEM et al., 2016) e

Kotai Antibody Builder ou KAB (SHIRAI et al., 2014) para construção dos modelos, devido a 
cada plataforma ter um método de modelagem distinto.

A plataforma online ABB leva em conta parâmetros específicos para cada região do 
anticorpo. As regiões estruturais são modeladas levando em conta a identidade de sequência e
é escolhida a orientação estrutural proveniente de uma estrutura cristalográfica de maior 
similaridade para as duas cadeias pelo grau de identidade entre as sequências, sempre se 
priorizando aquela com maior grau de identidade. Caso essa identidade seja menor que 80%, 
são utilizados modelos de regiões estruturais diferentes para as duas cadeias. As CDRs são
modeladas levando em conta bancos de dados de estruturas de cada CDR individualmente, das 
regiões variáveis como um todo, o tamanho das CDRs e a identidade de sequências. Por fim as 
cadeias laterais são modeladas dependendo da equivalência dos aminoácidos em cada região 
do molde com a sequência experimental, sendo aqueles diferentes ajustados por relaxamento 
local ou geral da estrutura na plataforma online MODELLER por minimização de energia,
enquanto os similares são ajustados para adotarem a mesma conformação do que a do modelo
(ANDREJ; BLUNDELL, 1993; LEEM et al., 2016).

A plataforma online KAB, assim como a plataforma anterior, leva em conta parâmetros 
específicos para cada região modelada. As regiões estruturais ou FR (do inglês framework) são 
escolhidas em base da pontuação dos resíduos no gráfico de Ramachandran
(RAMACHANDRAN; RAMAKRISHNAN; SASISEKHARAN, 1963) da pontuação gerada 
pela plataforma MolProbity (DAVIS et al., 2007) que leva em conta geometria da proteína e os 
contatos de todos os átomos, da resolução das estruturas, do percentual de identidade de 
sequência, dos motivos estruturais, da orientação das cadeias, do tipo de base da alça da CDR-
H3 e da pontuação proveniente do choque entre cadeias laterais. As CDRs com exceção da 
CDR-H3 são modeladas em base das estruturas canônicas e da matriz de pontuação de posição 
específica (PSSM, do inglês Position-Specific Scoring Matrix) para cada aminoácido. Já a 
CDR-H3 é modelada levando em conta essa mesma pontuação e as regras de modelagem da 
alça H3. Os modelos são construídos na plataforma MODELLER (ANDREJ; BLUNDELL, 
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1993) e são minimizados pela plataforma myPresto, então os modelos são classificados levando 
em conta o potencial de energia, pontuação da plataforma MolProbity (DAVIS et al., 2007) e
uma inspeção por um profissional. O melhor modelo então é submetido a dinâmica molecular 
no vácuo e na água, enquanto as alças sofrem minimização de energia. O melhor modelo após 
esse processo é levado a um refinamento das alças por um processo de múltiplas modelagens 
com minimizações de energia (SHIRAI et al., 2014).

2.2.6.5 Análise dos modelos
Os modelos foram analisados utilizando as ferramentas PyMol (DELANO, 2014),

CHIMERA (PETTERSEN et al., 2004) e Coot (EMSLEY; COWTAN, 2004). Foram utilizadas 
as estruturas provenientes do Protein Data Bank (BERMAN et al., 2000) para comparações, 
sendo alinhados os modelos com a estrutura do Fab anti-EPR em complexo com a EPR (código 
5E8D) e depois comparadas quando alinhados com o EGF (código 1JL9). Utilizou-se da 
estrutura do anti-EPR por não haver estruturas resolvidas de anticorpos anti-EGF e pelo fato
das estruturas da EPR e do EGF serem muito semelhantes.
2.2.6.6 Ensaio de interação por docking dos modelos com os ligantes

Os modelos de interação entre os modelos estruturais dos anticorpos anti-EGF  e o EGF 
foram gerados através de docking pela plataforma online Rosetta Antibody (CHAUDHURY 
et al., 2011; LYSKOV et al., 2013; SIRCAR; KIM; GRAY, 2009).

Foram utilizadas como controle de interação por docking a estrutura do Fab anti-EPR
em complexo com a EPR (código 5E8D), uma vez que é necessário que a plataforma seja capaz 
de encontrar uma conformação parecida com a estrutura resolvida para haver confiabilidade.

2.3 Metodologias da Estratégia B

2.3.1 Duplo-híbrido de levedura

2.3.1.1 Construção in silico da biblioteca sintética
A biblioteca será construída levando em conta o trabalho de SAEREN et al. (2005), que 

desenvolveu uma sequência molde para as porções estruturais otimizadas em questão de 
estabilidade e solubilidade, na qual podem ser inseridos fragmentos gênicos nas regiões das 
CDRs. 

As sequências para a CDR1 e CDR2 foram mantidas com comprimentos constantes e 
desenhadas utilizando-se de um código binário de tirosina e serina, além de aminoácidos 
altamente conservados dentro das CDRs, mantendo-se fixos os aminoácidos em cada posição
(BIRTALAN et al., 2008; FELLOUSE et al., 2005; INOUE et al., 2013).

A biblioteca de sequências para a porção CDR3 foi desenhada levando em conta a 
distribuição dos aminoácidos utilizando-se de sequencias do estudo de YAN et al. (2014) dentro 
de CDR3 de tamanho de 16 aminoácidos, o qual é o tamanho médio para camelídeos. Para tal, 
foi utilizada a plataforma online WebLogo para avaliação da distribuição (CROOKS et al.,
2004; SIRCAR et al., 2011).

Utilizando-se dessas informações, desenhou-se blocos probabilísticos otimizando a 
aparição de aminoácidos com maior frequência em cada posição, rearranjando os valores 
probabilísticos das posições de cada nucleotídeo em cada uma das três posições dentro dos 
códons, escolhendo-se assim o bloco probabilístico mais apropriado para cada uma das 16 
posições.
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Visando simplificar a obtenção da biblioteca, os fragmentos gênicos sintéticos para as 
CDRs serão obtidos comercialmente, assim como a sequência molde das porções estruturais.

As CDRs possuirão sítios de restrição em suas extremidades para possível permuta das 
sequências na sequência molde. Nas extremidades dos sdAfs serão inseridos sítios de restrição 
compatíveis com o vetor pGADT7-AD. Neste vetor os fragmentos de anticorpos serão clonados 
em fusão com o domínio de ativação da transcrição (do inglês ACT domain) do fator de 
transcrição GAL4. O EGF será subclonado no vetor pGBKT7-DNA-BD fusionado com o 
domínio de ligação ao DNA do fator de transcrição GAL4.

2.3.1.2 Matchmaker® Gold Yeast Two-Hybrid System
O sistema utilizado para isolamento dos fragmentos de anticorpos para o EGF será o 

Matchmaker® Gold Yeast Two-Hybrid System, fornecido pela empresa Clonetech. Este 
sistema é composto por duas cepas haploides denominadas Y2HGold e Y187. A cepa 
Y2HGold, do tipo sexual “a”, contém quatro marcas de seleção para interações positivas (AbAr, 
HIS3, ADE2, MEL1) e a cepa Y187, do tipo sexual “ ” contém duas marcas de seleção (MEL1, 
LacZ) para interações positivas no sistema de duplo-híbrido de levedura. A biblioteca de sdAfs 
será construída no plasmídeo pGADT7-AD e transformada na cepa Y2HGold. O EGF será 
clonado no plasmídeo pGBKT7 e transformado na cepa Y187. O sistema foi padronizado 
utilizando-se do protocolo do próprio fabricante (CLONTECH).
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3. RESULTADOS & DISCUSSÃO

3.1 Estratégia A

3.1.1 Análise dos dados de espectrometria de massas
Os anticorpos MM e OC tiveram 20 g digeridos com as enzimas tripsina, Asp-N e Glu-

C por experimento. Foram realizados testes preliminares com diferentes condições para 
digestão e fragmentação dos peptídeos a fim de encontrar uma condição ótima para aquisição 
dos dados. Todos os testes e aquisições de dados foram realizados na Plataforma de 
Espectrometria de Massas do ICC, assim como a manipulação das amostras e a preparação das 
mesmas.

As condições testadas foram dois tempos de digestão e dois tipos de fragmentação para 
as três enzimas utilizadas. Os tempos de digestão utilizados foram de 1 h e 24 h, uma vez que
o esperado seria peptídeos mais longos em um menor tempo de digestão e peptídeos mais curtos 
em um tempo de digestão mais longo. As fragmentações utilizadas foram do tipo CID e ETD, 
uma vez que sua utilização em conjunto aumenta a cobertura e a preservação de modificações 
pós-traducionais (ZELLER et al., 2010). No entanto, analisando os dados provenientes das 
fragmentações e tempos de digestões percebemos nenhuma diferença significativa entre a 
cobertura dos dados e do tamanho dos peptídeos, optando-se assim pela fragmentação do tipo 
CID e digestões de 1 h.

Foram feitas três rodadas de aquisição de dados na Plataforma de Espectrometria de 
Massas do ICC após a definição das condições de fragmentação e digestão. Esses múltiplos 
envios ocorreram para os valores de escore -10logP e da taxa de falsa descoberta ou FDR (do 
inglês False Discovery Rate) atingirem resultados considerados satisfatórios e contemplarem a 
sequência completa com a maior confiabilidade possível.

O escore -10logP é calculado para cada pareamento entre peptídeo-espectro ou PSM 
(do inglês peptide-spectrum match). Esse escore é derivado do valor-p que indica a significância 
estatística da combinação peptídeo-espectro, o qual leve em conta a qualidade e resolução dos 
picos do espectro dos íons b, aqueles que foram ionizados pela região N-terminal e dos íons y, 
aqueles que foram ionizados pela região C-terminal. Um peptídeo pode ser combinado com 
muitos espectros, resultando em múltiplos PSMs. Nesse caso, a pontuação do peptídeo é 
calculada como o máximo de todos os PSMs.

Já o FDR é definido pela taxa de possíveis pareamentos errôneos. O experimentador 
pode ajustar a percentagem aceitável estatisticamente de maus pareamentos. Em outras 
palavras, quanto menor o valor de FDR, apenas PSM com valores  -10logP mais elevados serão 
aceitos (BIOINFORMATICS SOLUTIONS INC., 2013).  Um exemplo dos dados analisados 
pode ser visualizado na Figura 5.

3.1.2 Dados obtidos pela análise dos dados de espectrometria de massas e refinamentos

Taxa de falsa descoberta (FDR)

A cadeia pesada MM foi sequenciada com uma taxa de 1,5% de FDR, identificando-se 
1422 peptídeos. A cadeia pesada OC foi sequenciada com taxa de 2% de FDR, identificando-
se 1453 peptídeos. A cadeia leve MM foi sequenciada com taxa tendendo a 0% de FDR, 
identificando-se 740 peptídeos. A cadeia leve OC foi sequenciada com taxa de 1% de FDR, 
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identificando-se 1034 peptídeos. Esses valores de FDR foram escolhidos visando a cobertura 
máxima das sequencia proteica final. Esses dados são demonstrados na Figura 6. Esses índices 
de FDR são considerados ótimos para as cadeias leves, uma vez que as análises feitas com 
PEAKS em 1% se mostraram superiores a todos os outros programas disponíveis. Já os 
resultados das cadeias pesadas são considerados bons, uma vez que estão próximos disso 
(ZHANG et al., 2012).

FIGURA 5 - EXEMPLO DOS DADOS ANALISADOS PARA DETERMINAÇÃO DA SEQUÊNCIA 
PROTEICA FINAL.

FONTE: Imagem modificada do programa PEAKS 7.5 Studio. LEGENDA: A) analisados da quantidade de 
espectros pareados com um espectro, a enzima utilizada, a sequência do peptídeo, o -10logP encontrado e sua 
massa estimada em Da. B) Peptídeo analisado, com seu -10logP, massa do peptídeo em Da, comprimento massa 
do peptídeo em ppm, razão massa carga (m/z). C) Cálculo de intensidade de cada resíduo do peptídeo em relação 
à fragmentação e cálculo de massa.  D) Gráfico de intensidade para cada resíduo, sendo o melhor espectro obtido 
para íons b e y dentre todos para esse PSM. Os picos azuis provenientes dos íons b e os vermelhos dos íons y. E)
Gráfico de intensidade por área dos picos obtidos no melhor espectro adquirido para esse PSM. F) Erro em Da de 
cada cálculo de massa/carga para cada pico.
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FONTE: Imagem modificada do programa PEAKS 7.5 Studio. LEGENDA: Gráficos de FDR por número de 
peptídeos. 1) Cadeia pesada MM. 2) Cadeia pesada OC. 3) Cadeia leve MM. 4) Cadeia leve OC. A esquerda da 
linha pontilhada se encontra os peptídeos enquadrados dentro dos valores de FDR estabelecidos. Peptídeos a direita 
da linha pontilhada foram desprezados para as outras análises.

FIGURA 6 - GRÁFICO DE PEPTÍDEOS IDENTIFICADOS POR TAXA DE FALSA DESCOBERTA 
(FDR).
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Modificações químicas
Dos peptídeos aceitos da cadeia pesada MM, 415 tiveram modificações químicas, sendo 

279 oxidações, 105 carbamidometilação e 31 acetilações. Dos peptídeos aceitos da cadeia 
pesada OC, 383 sofreram modificações químicas, sendo 222 oxidações, 110 
carbamidometilação e 51 acetilações. Dos peptídeos aceitos da cadeia leve MM, 315 sofreram 
modificações químicas, sendo 199 oxidações, 75 carbamidometilação e 41 acetilações. Dos 
peptídeos aceitos da cadeia leve OC, 573 sofreram modificações químicas, sendo 129
oxidações, 194 carbamidometilação e 240 acetilações. Esse padrão de modificações químicas 
está dentro do esperado devido a técnica utilizada e os parâmetros escolhidos, uma vez que 
todas elas são decorrentes do processamento da amostra para aquisição dos dados. Sem essas 
modificações sendo permitidas, o programa PEAKs não teria sido capaz de calcular a massa de 
espectros obtidos contendo resíduos modificados e a cobertura dos dados teria sido prejudicada.

Escore do -10logP
Dos 1422 peptídeos identificados para cadeia pesada MM, foram selecionados apenas 

aqueles que possuíam escore maior ou igual que o -10logP de 34.9, restando-se 363 peptídeos. 
Dos 1453 peptídeos identificados para cadeia pesada OC foram selecionados aqueles que 
possuíam escore maior ou igual que o -10logP de 31.9, restando-se 355 peptídeos. Dos 740
peptídeos identificados para cadeia leve MM foram selecionados aqueles que possuíam escore
maior ou igual que o -10logP de 48.4, restando-se 183 peptídeos. Dos 1034 peptídeos 
identificados para cadeia leve OC foram selecionados aqueles que possuíam escore maior ou 
igual que o -10logP de 37.3, restando-se 258 peptídeos. Os peptídeos restantes foram utilizados 
nos passos subsequentes. Esses dados são mostrados na Figura 7.

FONTE: Imagem modificada do programa PEAKS 7.5 Studio. LEGENDA: A) Cadeia pesada MM. B) Cadeia
pesada OC. C) Cadeia leve MM. D) Cadeia leve OC. A direita da linha pontilhada se encontra os peptídeos
enquadrados dentro dos valores de -10logP estabelecidos. Peptídeos a esquerda da linha pontilhada foram
desprezados para as outras análises. Em vermelho, peptídeos considerados falsos positivos e em azul considerados
verdadeiramente positivos.

B

C D

FIGURA 7 - GRÁFICO DO ESCORE DOS PEPTÍDEOS IDENTIFICADOS (-10LOGP) PELO NÚMERO
DE PEPTÍDEOS IDENTIFICADOS.  

A
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Esses valores de -10logP são considerados ótimos, uma vez que -10logP de valor 20 é 
considerado um valor de p <0,01, sendo valores acima de 20 ainda mais significativos 
(BIOINFORMATICS SOLUTIONS INC., 2013).

Digestões proteolíticas
Dos 363 peptídeos da cadeia pesada MM, 265 apresentaram digestão em todos os 

resíduos passíveis de digestão, enquanto 70 tiveram um ponto de digestão não clivado, isto é, 
os peptídeos digeridos com tripsina continham internamente uma lisina ou uma arginina, os 
peptídeos digeridos com a protease Asp-N continham uma asparagina interna e os peptídeos 
digeridos com Glu-C continham um ácido glutâmico interno. 24 tiveram apresentaram dois 
pontos de digestão não clivados e quatro tiveram três pontos de digestão não clivados. Nenhum 
peptídeo teve mais de três pontos passíveis de digestões sem clivagem.

Dos 355 peptídeos da cadeia pesada OC, 277 apresentaram digestão em todos os 
resíduos passíveis de digestão, enquanto 70 tiveram um ponto de digestão não clivado, sete 
tiveram dois pontos de digestão não clivados e um teve três pontos de digestão não clivados. 
Nenhum peptídeo teve mais de três pontos passíveis de digestões sem clivagem.

Dos 183 peptídeos da cadeia leve MM, 81 apresentaram digestão em todos os resíduos 
passíveis de digestão, enquanto 88 tiveram um ponto de digestão não clivado, 13 tiveram dois 
pontos de digestão não clivados e um teve três pontos de digestão não clivados. Nenhum 
peptídeo teve mais de três pontos passíveis de digestões sem clivagem.

Dos 258 peptídeos da cadeia leve OC, 188 apresentaram digestão em todos os resíduos 
passíveis de digestão, enquanto 66 tiveram um ponto de digestão não clivado e quatro tiveram 
dois pontos de digestão não clivados. Nenhum peptídeo teve mais de dois pontos passíveis de 
digestões sem clivagem.

Apesar da digestão parcial de alguns peptídeos, considerando que eles estão dentro dos 
critérios estatísticos usados para inclusão dos espectros, foi possível utilizá-los para
determinação da sequência final dos anticorpos.  

Sequências finais dos anticorpos
Dos 441 resíduos de aminoácidos do anticorpo inteiro MM, 439 resíduos foram 

identificados (Figura 8), com apenas dois, K66 e C219 pela numeração de Chothia, não sendo
cobertos por nenhum peptídeo sequenciado, sendo estes inseridos e mantidos na sequência final 
pelo alto grau de conservação desses resíduos nessas posições em outros anticorpos de 
camundongos. O resíduo 66 em camundongos é descrito como tendo a presença de uma lisina
em 68% dos casos e de uma arginina em 30%, sendo a chance de não haver nenhum resíduo ou 
ter algum outro resíduo nessa posição menor de 2%. Já o resíduo C219 constitui parte da região 
de dimerização das cadeias pesadas e é conservado no subtipo IgG3 de Mus musculus
(ABYSIS, 2018; UNIPROTKB, 2002).

Uma explicação para a possível não detecção destes resíduos é que as lisinas nas 
posições 64 e 66 são dois pontos de digestão da tripsina, estando eles muito próximos entre si. 
Assim, a lisina 66 não foi encontrada nos peptídeos dessa região que puderam ser identificados.
Nessa mesma região, a cobertura pelas outras enzimas se mostrou dificultada devido à baixa 
eficiência pontual das mesmas (HUSTOFT et al., 2012).

Como se pode ver na Figura 8, poucos peptídeos foram identificados cobrindo a região 
dos aminoácidos D216 até a V226 (DCGCKPCICTV). O mais provável é que houve redução 
incompleta das quatro cisteínas da região da dobradiça, resultando em diferentes graus de 
carbamidometilação, o que dificulta a identificação de peptídeos nesse local pela variação de 
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massa resultante da formação de pontes dissulfeto entre os resíduos e outros peptídeos. A 
enzima que poderia então cobrir essa sequência, tripsina, se encontra impossibilitada de ter um 
fragmento que cubra essa porção, devido ao resíduo de lisina posterior a região estar seguido 
de uma prolina, a qual impede a ação proteolítica da tripsina (ENGEL et al., 2014).

Após o sequenciamento, os primeiros 219 aminoácidos foram escolhidos para compor 
o gene sintético da cadeia pesada para a construção do Fab derivado do anticorpo MM. Foram 
escolhidos estes uma vez que eles cobrem a porção variável e a primeira porção constante.

Dos 450 resíduos de aminoácidos do anticorpo inteiro OC, 447 resíduos foram 
sequenciados, com apenas três exceções, I20, S21 e C22, pela numeração de Chothia, não foram 
cobertos por nenhum peptídeo sequenciado, sendo estes inseridos e mantidos na sequência final 
devido ao alto grau de conservação desses resíduos nessas posições em outros anticorpos.

Uma possível explicação para a não identificação desses resíduos seria a proximidade 
da K22 com o outro ponto de digestão da lisina há três posições de distância e fragmentos 
abaixo de cinco resíduos não são calculados pelo programa. Nessa mesma região a cobertura
pelas outras enzimas também se mostrou ineficiente por gerarem peptídeos muito grandes, os 
quais tem sua fragmentação dificultada (HUSTOFT et al., 2012).

Após o sequenciamento, os primeiros 224 aminoácidos foram escolhidos para compor 
o gene sintético da cadeia pesada para a construção do Fab derivado do anticorpo OC. Foram 
escolhidos estes uma vez que eles cobrem a porção variável e a primeira porção constante.

Para a cadeia leve MM, todos os aminoácidos da sequência final foram cobertos pelos 
peptídeos e foram escolhidos para compor o gene sintético da cadeia leve para a construção do 
Fab derivado do anticorpo MM. 

Para a cadeia leve OC, todos os aminoácidos da sequência final foram cobertos pelos 
peptídeos e foram escolhidos para compor o gene sintético da cadeia leve para a construção do 
Fab derivado do anticorpo OC. 

As sequencia finais podem ser conferidas nas Figura 8 a 11.
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FIGURA 8 - COBERTURA DA SEQUÊNCIA DA CADEIA PESADA DO ANTICORPO MM. 

FONTE: Imagem modificada do programa PEAKS 7.5 Studio. LEGENDA: Cada barra azul clara representa um 
grupo de PSM, com as mesmas modificações químicas e digeridos com a mesma enzima. As modificações químicas
são representadas pela letra O para oxidação, C para carbamidometilação e A para acetilação. As setas vermelhas 
representam resíduos mantidos mas não cobertos por PSM.
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FIGURA 9 - COBERTURA DA SEQUÊNCIA DA CADEIA PESADA DO ANTICORPO OC. 

FONTE: Imagem modificada do programa PEAKS 7.5 Studio. LEGENDA: Cada barra azul clara representa um 
grupo de PSM, com as mesmas modificações químicas e digeridos com a mesma enzima. As modificações químicas
são representadas pela letra O para oxidação, C para carbamidometilação e A para acetilação. As setas vermelhas 
representam resíduos mantidos mas não cobertos por PSM.
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FIGURA 10 - COBERTURA DA SEQUÊNCIA DA CADEIA LEVE DO ANTICORPO MM. 

FONTE: Imagem modificada do programa PEAKS 7.5 Studio. LEGENDA: Cada barra azul clara representa um 
grupo de PSM, com as mesmas modificações químicas e digeridos com a mesma enzima. As modificações químicas 
são representadas pela letra O para oxidação, C para carbamidometilação e A para acetilação. As setas vermelhas 
representam resíduos mantidos mas não cobertos por PSM.
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Fonte: Imagem modificada do programa PEAKS 7.5 Studio.Fonte: Imagem modificada do proggggggggggggggrararararrrrrrr mamamama PPPPPPEAEAEAEAEAEAKSKSKSKSKSKS 777777777777.5.5.55.5.55555555.5555.5 Studio.

FIGURA 11 - COBERTURA DA SEQUÊNCIA DA CADEIA LEVE DO ANTICORPO OC. 

FONTE: Imagem modificada do programa PEAKS 7.5 Studio. LEGENDA: Cada barra azul clara representa um
grupo de PSM, com as mesmas modificações químicas e digeridos com a mesma enzima. As modificações
químicas são representadas pela letra O para oxidação, C para carbamidometilação e A para acetilação. As setas
vermelhas representam resíduos mantidos mas não cobertos por PSM.
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3.1.2 Análises computacionais

3.1.2.1 Numeração dos resíduos
A numeração correspondente final para a cadeia pesada MM pela plataforma online 

Abnum (ABHINANDAN; MARTIN, 2008) está representada na Figura 12.1, enquanto pela 
plataforma online ANARCI (DUNBAR; DEANE, 2015) está representada na Figura 12.2.
Apesar de ambos os métodos utilizarem o mesmo sistema de numeração, as correções 
estruturais feitas por ambas são distintas nas cadeias pesadas MM, sendo que as correções no 
Abnum são feitas nas regiões estruturais do resíduo 72 da cadeia pesada, enquanto no sistema 
ANARCI são feitas no resíduo 82 da cadeia pesada. No entanto, essas diferenças não 
afetariam a análise das CDRs.

A numeração correspondente final para a cadeia leve MM pela plataforma online
Abnum está representada na Figura 13.1, enquanto pela plataforma online ANARCI está 
representada na Figura 13.2. Foi encontrada uma concordância entre as numerações.

A numeração final para o anticorpo OC pela plataforma online Abnum não foi possível 
ser gerada, isso pode ser devido ao fato que a plataforma não especifica que espécies ela é capaz 
de detectar e numerar. A numeração pela plataforma online ANARCI está representada na 
Figura 14.1 para a cadeia pesada e na Figura 14.2 para a cadeia leve.

Foi verificado a posteriori que as plataformas online de modelagem ABodyBuilder 
utiliza o sistema de numeração de ANARCI, enquanto que a plataforma online de modelagem 
Kotai Antibody Builder não faz correções estruturais da sua numeração.

FONTE: 1) Imagem gerada na plataforma online Abnum. 2) Imagem gerada na plataforma online ANARCI. 
LEGENDA: 1) Numeração pela plataforma online Abnum. 2) Numeração pela plataforma online ANARCI.

FIGURA 12 - NUMERAÇÃO DA REGIÃO VARIÁVEL DA CADEIA PESADA MM. 
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3.1.2.2 Predição de superfamília, domínios e resíduos de interface
A análise de domínios e interface entre as cadeias pelo BlastP demonstrou que as quatro 

sequências possuem todos os domínios de cadeia leve e pesada esperados, sendo utilizadas as 
numerações apresentadas anteriormente para designar os resíduos de análise e não os números 
fornecidos pelo BlastP.

Na cadeia pesada MM foram identificadas as regiões ligadoras de antígenos, as regiões 
hipervariáveis, resíduos de ligação interna da cadeia e os resíduos de interface. Como resíduos 
de ligação aos antígenos o BlastP identificou o N33(CDR1), Y50(CDR2) e P95(CDR3). Foram 
identificadas como regiões hipervariáveis do resíduo A16 até Y32, do resíduo H72 até T74 e 
do resíduo P95 até Y102. Os resíduos de ligação interna identificados foram P9, L11, L110, 
T112, S114. E por fim foram identificados como resíduos de interface os resíduos Q39, K43, 

1

2

FIGURA 13 - NUMERAÇÃO DA REGIÃO VARIÁVEL DA CADEIA LEVE MM. 

FONTE: Imagem gerada na plataforma online ANARCI. LEGENDA: 1) Numeração da cadeia pesada OC.
2) Numeração da cadeia leve OC.

FIGURA 14 - NUMERAÇÃO DA REGIÃO VARIÁVEL DO ANTICORPO OC PELA PLATAFORMA 
ANARCI.

FONTE: 1) Imagem gerada na plataforma online Abnum. 2)Imagem gerada na plataforma online ANARCI. 
LEGENDA: 1) Numeração pela plataforma online Abnum. 2) Numeração pela plataforma online ANARCI.
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W47, Y91, W105, G106, Y124, P125, A126, K145, F168, A170, V171, D175, L179, S180 e 
S182 (Figura 15.1). 

FIGURA 15 - PREDIÇÃO DE SUPERFAMÍLIA, DOMÍNIOS E RESÍDUOS DE INTERFACE. 

FONTE: Imagens modificadas da plataforma online NCBI. LEGENDA: 1) Cadeia pesada MM. 2) Cadeia pesada 
OC. 3) Cadeia leve MM. Cadeia leve OC.  Triângulos verdes demonstram os resíduos de interface do heterodímero,
intracadeia, do domínio variável, regiões ligadoras de antígenos e da região hipervariável. IgV_H = Domínio 
variável da cadeia pesada. IgC_CH1 = Domínio constante 1 da cadeia pesada. C1-set = região constante. Igv = 
Região variável de imunoglobulinas. IGc1 = Região constante de imunoglobulina do tipo 1. V-set = região 
variável. IgC_CH3 = Região constante 3 da cadeia pesada. Ig superfamily = superfamília das imunoglobulinas. 
Ig_like = Domínio como de imunoglobulina. IgV_L_kappa = Domínio variável da cadeia leve de imunoglobulinas
do tipo kappa.  IgC_L = Região constante de cadeia leve de imunoglobulinas.   
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Na cadeia leve MM foram identificadas as regiões ligadoras de antígenos, as regiões 
hipervariáveis, resíduos de ligação interna da cadeia e os resíduos de interface. Como resíduos 
de ligação aos antígenos o BlastP identificou o T31(CDR1), Y32, Y49 e S92(CDR3). Foram 
identificadas como regiões hipervariáveis do resíduo A25 até T31, do resíduo G66 até o D70 e 
do resíduo G91 até o T97.  Os resíduos de ligação interna identificados foram P11, K108, E110, 
I111, Y145, D170, Q171 e S176. E, por fim, foram identificados como resíduos de interface os 
resíduos E34, Y36, Q38, S43, Q46, Y49, Q50, Y87, S121, I122, F123, S136, V138, F140, 
N142, N143, Y145, L165, N166, S167, W168, D170, Q171, S179, M180, S181, K212 e S213 
(Figura 15.2).

Os resíduos de interface da cadeia pesada do OC identificados foram F133, P134, A136, 
K154, F177, S179, V180, G195, L189 e S190 (Figura 15.3). Não foram identificados pelo 
BlastP os resíduos de interface da cadeia leve OC, no entanto, foi identificado como subtipo da 
cadeia leve do tipo kappa (Figura 15.4).

Comparados os dados obtidos pelos BlastP, percebemos que o anticorpo MM possui 
mais informações disponíveis em relação ao anticorpo OC. Isso pode ser pelo fato do banco de 
dados possuir mais informações sobre anticorpos de Mus musculus do que de Oryctolagus 
cuniculus ou que a sequência final do anticorpo OC tem mais variações das sequências do que 
a média, uma vez que anticorpo de Oryctolagus cuniculus possuem uma frequência de 
conversão gênica em torno de 23%, sendo que a frequência de Mus musculus é em torno de 
70%, aumentando as possibilidades de identificação de modificações nas sequências de 
camundongo, ao contrário das de coelho que possuem menos diversidade para serem 
localizadas (LAVINDER et al., 2014).

3.1.2.3 Análise da estrutura secundária
As predições das estruturas secundárias das quatro cadeias dos anticorpos têm uma 

predominância de folhas betas intercaladas por regiões não estruturadas, como é o esperado dos 
domínios de imunoglobulinas. (Figura 16) (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2011).

FIGURA 16 - PREDIÇÃO DE ESTRUTURA SECUNDÁRIA DAS CADEIAS DAS SEQUÊNCIAS DOS 
ANTICORPOS MM E OC FEITA PELA PLATAFORMA ONLINE PSIPRED. 

FONTE: Imagem modificada da Plataforma online PSIPRED. LEGENDA: Em amarelo, folhas beta, em rosa alfa 
hélice e em brancas as regiões não estruturadas.
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3.1.2.4 Análise dos parátopos
Foi realizada a análise de parátopos de ambos os anticorpos, no entanto, apenas o 

anticorpo MM teve resultados gerados pela plataforma online proABC (OLIMPIERI et al.,
2013). Como descrito anteriormente, a análise de parátopos auxilia na predição de possíveis 
resíduos envolvidos em interações. Analisando os dados resultantes para o anticorpo MM, 
percebemos que todas as sugestões acima de 50% de probabilidade de fazerem contatos do tipo 
geral, ou seja, aquelas que não possuem ligação direta, assim como as ligações de hidrogênio 
e/ou interação hidrofóbicas estão dentro das CDRs. As regiões podem ser visualizadas na Figura 
17 e as análises de parátopos na Figura 18.

FONTE: Imagem modificada da plataforma online proABC.  LEGENDA: Em cinza claro, a cadeia pesada, em 
azul os resíduos preditos que fazem ligações, em cinza escuro a cadeia leve e em roxo os resíduos preditos que 
fazem ligações. Na esquerda, a vista superior da região variável e na direita vista lateral. Imagens representando 
os diferentes tipos de interações na ordem: contatos gerais, ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas.

FONTE I difi d d l t f li ABC LLEGENDA E i l d i d
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FIGURA 18 - ANÁLISE DE PARÁTOPOS DO ANTICORPO MM DE POTENCIAIS RESÍDUOS 
ENVOLVIDOS EM INTERAÇÕES GERAIS, DE LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO E 
INTERAÇÕES HIDROFÓBICAS PELA PLATAFORMA ONLINE PROABC. 

FONTE: Imagem modificada da plataforma online proABC. LEGENDA: Probabilidade de interação por número
do resíduo. A) Possíveis resíduos de interação por contatos gerais da cadeia leve. B) Possíveis resíduos de interação
por ligações de hidrogênio da cadeia leve. C) Possíveis resíduos de interações hidrofóbicas da cadeia leve. D)
Possíveis resíduos de interação por contatos gerais da cadeia pesada. E)Possíveis resíduos de interação por ligações
de hidrogênio da cadeia pesada. F) Possíveis resíduos de interações hidrofóbicas da cadeia pesada. Em azul, todos
os contatos. Em vermelho, contatos da cadeia lateral. Em cinza, contatos da cadeia principal. Em roxo, as CDRs.
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3.1.2.5 Modelagem molecular
Foi realizada a modelagem molecular por homologia apenas da região variável do 

anticorpo MM, uma vez que as plataformas online usadas não conseguiram modelar por 
homologia o anticorpo OC, muito provavelmente por ele ser de origem de coelho e haver menos 
dados disponíveis para realizar homologias aceitáveis por essas plataformas.

3.1.2.5.1 Modelo molecular por homologia da porção variável do anticorpo MM pela 
plataforma ABB

O modelo por homologia pela plataforma ABB (LEEM et al., 2016) foi gerado com um 
intervalo de confiança de 95%. As estruturas cristalográficas utilizadas para a construção do 
modelo estão listadas no Quadro 02.

O alinhamento das sequências provenientes das estruturas cristalográficas utilizadas 
como modelo e da sequência determinada experimentalmente por espectrometria de massas se 
encontra na Figura 19, já a estrutura final do modelo por homologia pode ser encontrada na 
Figura 20.

Da região variável da cadeia pesada, 23 dos 121 resíduos diferiram entre o modelo e a 
sequência experimental, sendo 11 localizadas dentro das CDRs. Na cadeia leve 18 dos 112 
resíduos diferiram entre o modelo e a sequência experimental, sendo 10 localizados dentro das 
CDRs. Essa maior diferença em ambas as cadeias nas CDRs já era esperada uma vez que 
dificilmente a plataforma encontraria alguma sequência de anticorpo com exatamente a mesma 
sequência de resíduos para regiões hipervariáveis para usar de molde para a modelagem 
molecular. 

QUADRO 2 - CÓDIGOS DAS ESTRUTURAS CRISTALOGRÁFICAS DE BASE PARA MODELAGEM.

3.1.2.5.2 Modelo molecular por homologia da porção variável do anticorpo MM pela 
plataforma KAB

Diferentemente da plataforma ABB (LEEM et al., 2016), o modelo gerado pela 
plataforma online KAB (SHIRAI et al., 2014) não tem seu intervalo de confiança disponível 
para o usuário. No entanto, seu método de geração possui etapas de refinamento que utilizam 
de uma combinação de dinâmica molecular no vácuo e na água e minimização de energia das 
alças.

As estruturas escolhidas pela plataforma como moldes para a geração do modelo estão 
identificadas no Quadro 03. As estruturas antes e depois do refinamento geral das alças se 
encontram na Figura 21. Após o refinamento, estruturas secundárias modeladas nas regiões das 
CDRs se tornaram alças, havendo também uma mudança conformacional de uma das alças.

Região: Código da estrutura do PDB:
Região Estrutural Pesada 1F3D (H)

CDR-H1 1F3D (H)
CDR-H2 1F3D (H)
CDR-H3 1FL3 (H)

Região Estrutural Leve 1F3D (L)
CDR-L1 1F3D (L)
CDR-L2 1F3D (L)
CDR-L3 1F3D (L)

Orientação das Cadeias 1F3D (HL)
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FIGURA 19 - ALINHAMENTOS ENTRE AS SEQUÊNCIAS DAS ESTRUTURAS
CRISTALOGRÁFICAS E A SEQUÊNCIA EXPERIMENTAL.

FIGURA 20 -  ESTRUTURA DO MODELO MOLECULAR GERADO PELA PLATAFORMA ONLINE 
ABB. 

FONTE: Imagem modificada da plataforma online ABB. LEGENDA: Em verde e azul sequencias idênticas entre 
a sequência experimental e a sequência da estrutura homóloga. Em amarelo, resíduos diferentes e em vermelho as 
regiões das CDRs. Resíduos utilizando a numeração de Chothia. Em ordem: sequência experimental, sequência 
homóloga para modelagem estrutural, CDR-H1, CDR-H2, CDR-H3.

FONTE: Imagem modificada da plataforma online ABB. LEGENDA: Em verde, a cadeia pesada, em azul, a cadeia
leve e, em vermelho, as regiões das CDRs.
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QUADRO 3 - CÓDIGOS DAS ESTRUTURAS CRISTALOGRÁFICAS DE BASE PARA MODELAGEM.

Região: Código da estrutura do PDB:
Região Estrutural Pesada 1F3D (H)

CDR-H1 1F3D (H)
CDR-H2 1F3D (H)
CDR-H3 2UZI (H)

Região Estrutural Leve 1F3D (L)
CDR-L1 1F3D (L)
CDR-L2 1F3D (L)
CDR-L3 1F3D (L)

Orientação das Cadeias 1F3D (HL)

3.1.2.6 Análise dos modelos
Os modelos moleculares do anticorpo MM foram sobrepostos com a estrutura do Fab 

anti-EPR 9E5 (5E8D) e suas estruturas foram comparadas. O Fab anti-EPR foi escolhido por 
não haver anticorpos anti-EGF com estrutura disponível e tanto a EPR quanto a EGF terem 
estruturas semelhantes. Não foi utilizado o FabLY3016859 devido a sua inespecificidade.

Observa-se diferenças conformacionais significativas apenas na região da CDR-L1 e da 
CDR-H3 entre os modelos entre si e entre eles e a estrutura do Fab anti-EPR (Figura 22).
Foi realizada uma análise local das cadeias laterais da região da CDR-H3 devido à diferença de 
alinhamento entre os modelos e o Fab anti-EPR, além da análise de todos os outros resíduos 
que interagem com a EPR do Fab anti-EPR e dos modelos a fim de analisar-se a conservação 
dos resíduos de interface o que poderia levar a uma interação cruzada entre os anticorpos anti-

Fonte: Imagem modificada da plataforma online KAB. A esquerda, modelo inicial com estruturas secundárias nas 
regiões das CDRs indicadas pelas setas vermelhas. A direita, modelo refinado com estruturas em forma de alça 
nas regiões das CDRS, indicadas pelas setas vermelhas. Região de alça que teve sua conformação estrutural 
alterada está indicada por setas azuis.

FIGURA 21 - MODELO MOLECULAR INICIAL DO ANTICORPO MM E APÓS O PROCESSO DE
REFINAMENTO PELA PLATAFORMA ONLINE KAB.
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EGF com a EPR. A CDR-L1 será analisada apenas o resíduo de interação devido a diferença 
de regiões que se encontra as duas CDRs.

3.1.2.6.1 CDR-L1
A CDR-L1 possui apenas uma interação com a EPR, entre o resíduo Y32 do Fab e a 

K5 e C6 da EPR. Quando analisado este resíduo em comparação com os dos nossos modelos, 
encontramos uma sobreposição estrutural e um alinhamento das cadeias laterais bem próximo, 
indicando que os nossos modelos poderiam fazer este contato com a K5 e C6 da EPR (KADO 
et al., 2015).

3.1.2.6.2 CDR-H3
A sequência de aminoácidos da CDR-H3 dos modelos é PAGFAY, indo do resíduo 95

ao 102, enquanto que a sequência de aminoácidos da CDR-H3 do Fab anti-EPR é 
GGGDPVFVY, indo do resíduo 99 até o 107. As numerações dos resíduos da CDR-H3 são 
corrigidas de acordo com o método de Chothia (AL-LAZIKANI; LESK; CHOTHIA, 1997),
não seguindo a ordem numérica clássica. As diferenças entre as posições dos resíduos podem 
ser encontradas na Figura 23.

Os resíduos P95 e G99 possuem características estruturais diferentes, no entanto, o 
resíduo F105 que se encontra mais para o fim da CDR-H3 do Fab anti-EPR se encontra 
estruturalmente muito perto da posição do P95 do modelo ABB. No entanto, nem o resíduo 
G99, nem o resíduo F105 interagem com a EPR, mas a possível interação do F105 de maneira 
similar ao P95 com o EGF não pode ser descartada uma vez que não há estudos de 
especificidade deste Fab frente aos outros membros da família dos ligantes do EGFR. O resíduo
P95 é tido pela análise de parátopos como um possível forte candidato a fazer interações com 
o alvo (KADO et al., 2015).

Os resíduos A96 dos modelos se encontram em conformações distantes da adotada pela 
volta gerada na região do resíduo G100, o qual faz interações com a M10 da EPR. O resíduo 
A96 se encontra em conformação e em regiões próxima a D102, o qual realiza interações do 
tipo van der Waals com o Q27 da EPR, dessa forma sendo possível a interação.

FIGURA 22 - SOBREPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS MODELOS GERADOS PELAS 
PLATAFORMAS ONLINE KOTAI E ABODYBUILDER. 

FONTE: o autor. LEGENDA: Em verde,o  modelo Kotai com sua CDR-L1(esquerda)e CDR-H3 (direita) em 
laranja. Em azul, estrutura do modelo ABodyBuilder. Sua CDR-L1(esquerda) e CDR-H3 (direita) estão em
magenta, como indicadas por setas magentas. Em vermelho, o Fab anti-EPR. Sua CDR-L1 (esquerda) e CDR-H3
(direita) em preto, como indicadas por setas negras.
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A glicina G97 dos modelos e a G101 do Fab anti-EPR se encontram em conformações 
distintas, mas visto a flexibilidade deste resíduo podemos esperar que ao menos a G97 do 
modelo Kotai possa adotar conformação semelhante ao do Fab anti-EPR, assim fazendo 
interações que o mesmo faz com o Q27 e o D28 da EPR.

Os resíduos P103 e V104 do Fab anti-EPR encontram-se em uma região distinta dos 
modelos, no entanto, nenhum deles realiza ligações com a EPR (KADO et al., 2015).

Os resíduos F98 dos modelos encontram-se em conformações distintas da F105, assim 
como comentado anteriormente, esse fato não é tão marcante uma vez que o F105 não faz 
interações com a EPR.

Os resíduos A101 dos modelos encontram-se em conformações distintas da V106. Esse 
fato também não é determinante da ligação a EPR ou não uma vez que a V106 não realiza 
contatos com a EPR (KADO et al., 2015).

3.1.2.6.3 Análise Global
Analisando-se assim todas as possíveis predições de interações em comparação dos 

modelos com o Fab anti-EPR (Quadro 4), totaliza-se 12 possíveis interações das 17 analisadas. 
Assim, existe a possibilidade de que o anticorpo MM sequenciado possa reconhecer a EPR, no 
entanto, este ponto será averiguado experimentalmente.

FIGURA 23 - COMPARAÇÕES ESTRUTURAIS ENTRE OS MODELOS. 

FONTE: o autor. LEGENDA: Em azul o modelo proveniente da plataforma online ABB, em verde o modelo
proveniente da plataforma online KAB e em vermelho o Fab anti-EPR. A: Resíduos P95 dos modelos e resíduos
G95 e F105 do Fab. B: Resíduos A96 dos modelos e resíduos G100 e D102 do Fab. C: Resíduos G97 dos modelos
e resíduo G101 do Fab. D: Resíduos F98 dos modelos e resíduos F105 do Fab. E: Resíduos A101 dos modelos e
resíduo V106 do Fab.
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3.1.2.7 Ensaios de docking molecular

3.1.2.7.1 Ensaio controle de docking
A estrutura cristalográfica do complexo Fab anti-EPR e EPR foi submetida a um 

procedimento de docking como um estudo controle na plataforma online Rosetta (SIRCAR; 
KIM; GRAY, 2009), a fim de se verificar se o método utilizado poderia por si só alterar 
significativamente a interface de interação das moléculas e os pares de interação entre resíduos.

Os modelos gerados tiveram suas energias de interfaces livres e complexadas 
mensuradas, assim como calculados os desvios da raiz quadrática média das posições atômicas 
ou RMSD (do inglês root-mean-square deviation), sendo que a energia das interfaces 
complexadas é considerada um valor mais fidedigno para avaliação da qualidades dos modelos, 
uma vez que eles apresentam valores de RMSD e energia menores  (CHAUDHURY et al.,
2011). O gráfico gerado após os docking das energias de interfaces complexadas pelo RMSD 
pode ser encontrado na Figura 24.

QUADRO 4. COMPÊNDIO DAS ANÁLISES LOCAIS DE CADA RESÍDUO QUE REALIZA
INTERAÇÃO DO FAB ANTI-EPR QUANDO COMPARADOS COM OS DOS 
MODELOS. 

Cadeia Resíduo 
estruturalmente 
equivalente nos 

modelos moleculares 
anti-EGF

Resíduo de 
Interação do 

Fab anti-
EPR

Tipo de 
interação do 

Fab anti-EPR 
com a EPR

Resíduo de 
Interação da 

EPR

Conformação em 
relação ao Fab 

anti-EPR

Predição de 
Interação*

L1 Y32 Y32 Ligação de 
hidrogênio

K5/C6 Semelhante Possível

H3 A96 G100 Van der Waals M10 Diferente Improvável
H3 A96 D102 Van der Waals Q27 Semelhante Possível
H3 G97 G101 Ligação de 

hidrogênio
Q27/D28 Semelhante Possível

L2 Y49 H49 Ligação de 
hidrogênio

S26 Semelhante Possível

L2 Q50 Y50 Van der Waals Y21/V23/S26 Semelhante Possível
L2 R54 L54 Van der Waals R40 Semelhante Possível
L2 F55 H55 Ligação de 

hidrogênio
S26 Semelhante Improvável

L3 G91 Y91 Ligação de 
hidrogênio

S7/Y21 Semelhante Improvável

L3 S92 D92 Ligação de 
hidrogênio

S7/S7/D9 Semelhante Possível

L3 F94 L94 Ligação de 
hidrogênio

D9 Semelhante Possível

L3 W96 R95 Ligação de 
hidrogênio

D9 Semelhante Improvável

H1 T30 K30 Ligação de 
hidrogênio

R40 Semelhante Possível

H1 D31 D31 Van der Waals R40 Semelhante Possível
H1 N33 Y33 Van der Waals Y13 Semelhante Possível
H2 Y50 R50 Ligação de 

hidrogênio
D9 Semelhante Possível

H2 D52 D52 Ligação de 
hidrogênio

R40 Semelhante Possível
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Em seguida, o melhor modelo gerado foi comparado com a estrutura cristalográfica do 
complexo Fab-EPR, para verificar a qualidade do docking (Figura 25).

Como pode ser observado, o programa de docking manteve as conformações da 
estrutura cristalográfica. Esse dado já era esperado uma vez que a plataforma online Rosetta 
necessita que o arquivo input tenha as duas moléculas já posicionadas.

3.1.2.7.2 Docking do modelo gerado pela plataforma online ABodyBuilder 
Um modelo inicial do complexo Fab anti-EGF/EGF foi obtido a partir da sobreposição 

do modelo Fab gerado por homologia e a estrutura cristalográfica do complexo Fab anti-
EPR/EPR e da sobreposição da estrutura do EGF na estrutura da EPR.

FIGURA 25 - SOBREPOSIÇÃO DO MODELO GERADO POR DOCKING COM A ESTRUTURA 
CRISTALOGRÁFICA DO FAB ANTI-EPR LIGADO A EPR 

FIGURA 24 - GRÁFICO DE ENERGIA DAS INTERFACES COMPLEXADAS POR RMSD. 

FONTE: Imagem modificada da plataforma online Rosetta. LEGENDA: Em azul escuro estão os 10 melhores 
modelos de interação por docking.

FONTE: o autor. LEGENDA: Em vermelho, modelo gerado por docking. Em azul, estrutura cristalográfica do 
Fab anti-EPR ligado a EPR
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Este tipo de comparação pode ser feito neste estudo porque EGF e EPR são semelhantes, 
mas não necessariamente a interação de EGF com os anticorpos se dará da mesma forma.

A partir desta posição inicial das moléculas, um modelo de interação foi gerado pela 
plataforma de docking Rosetta (SIRCAR; KIM; GRAY, 2009). A interface de interação entre 
Fab anti-EGF/EGF foi analisada pelo programa PyMol (DELANO, 2014) (Figura 26).

Foram considerados resíduos potenciais de interação nessa conformação de docking
qualquer resíduo a uma distância 3.7Å. Essa é uma medida próxima das ligações físicas, no 
entanto, continua sendo um valor arbitrário uma vez que os aminoácidos são passíveis de 
rotação e ajustes da cadeia principal. Foram encontrados 10 resíduos com potencial de interação
com o EGF após o docking, conforme listado no Quadro 5, a qual também possui os valores de 
previsão de interação feitos nas análises de parátopos.

QUADRO 5 - PARES DE INTERAÇÃO ENTRE O MODELO GERADO PELA PLATAFORMA ONLINE 
ABB E A ESTRUTURA DO EGF, COM INFORMAÇÕES COMPARATIVAS COM A 
ANÁLISE DE PARÁTOPOS E DO COMPLEXO FAB ANTI-EPR/EPR.

Localização do 
Resíduo do 

Modelo

Resíduo do 
Modelo

Resíduo EGF Probabilidade na 
análise de parátopos 

acima de 50%

Presença de interação 
equivalente no complexo 

Fab anti-EPR/EPR

CDR-H1 D31 R41, Q43 Sim Sim

CDR-H1 Y32 R41 Não Não

CDR-L1 H30A L8, S9 Sim Não

CDR-L1 S30B L8 Não Não

CDR-L1 N30C C6, P7, L8 Sim Não

CDR-L1 K30E P7 Não Não

CDR-L2 Q50 Y22, D27, Y29 Não Sim

CDR-L2 S52 E24 Não Não

CDR-L2 N53 Y22, E24, A25, D27 Não Não

CDR-L3 S92 S9 Sim Sim

FIGURA 26 - MODELO DO COMPLEXO ABB ANTI-EGF/EGF GERADO POR DOCKING
MOLECULAR UTILIZANDO A PLATAFORMA ROSETTA. 

FONTE: o autor. LEGENDA: Imagens com 180º de diferença entre elas. Regiões estruturais em vermelho, EGF 
em verde, CDR-H1 em azul escuro, CDR-H2 em roxo, CDR-H3 em laranja, CDR-L1 em azul claro, CDR-L2 em 
branco e CDR-L3 em amarelo.
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3.1.2.7.3 Docking do modelo gerado pela plataforma online Kotai Antibody Builder com 
EGF

Foi realizada analise de maneira semalhante ao modelo anterior um docking do modelo 
gerado pela plataforma online KAB com o EGF (Figura 27). Foram encontrados 10 resíduos 
com potencial de interação com o EGF após o docking, conforme listado no Quadro 6, a qual 
também possui os valores de previsão de interação feitos nas análises de parátopos.

QUADRO 6 - PARES DE INTERAÇÃO ENTRE O MODELO GERADO PELA PLATAFORMA ONLINE 
KAB E A ESTRUTURA DO EGF, COM INFORMAÇÕES COMPARATIVAS COM A 
ANÁLISE DE PARÁTOPOS E DO COMPLEXO FAB ANTI-EPR/EPR.

Localização do 
Resíduo do Modelo

Resíduo do 
Modelo Resíduo EGF

Probabilidade na 
análise de parátopos 

acima de 50%

Presença de interação 
equivalente no 

complexo Fab ant-
EPR/EPR

CDR-H2 Y53 Y13, K28 Não Não
CDR-H2 D54 Y29 Não Sim
CDR-H2 T57 R41 Não Não

Região Estrutural V71 Q43 Não Não

Região Estrutural D72 R41, Q43 Não Não

Região Estrutural T73 Q43 Não Não

Região Estrutural D74 Q43 Não Não

Região Estrutural D82A S9 Não Não

Excepcionalmente, devido ao posicionamento do docking, os resíduos da região 
estrutural foram avaliados quanto a interação com o EGF. Dentro da região estrutural foram 
verificados cinco potenciais resíduos de interação no modelo de docking. Já é bem estabelecido 

FIGURA 27 - MODELO DO COMPLEXO KAB ANTI-EGF/EGF GERADO POR DOCKING 
MOLECULAR UTILIZANDO A PLATAFORMA ROSETTA. 

FONTE: o autor. LEGENDA: Imagens com 180º de diferença entre elas do modelo KAB. Regiões estruturais em
vermelho, EGF em verde, CDR-H1 em azul escuro, CDR-H2 em roxo, CDR-H3 em laranja, CDR-L1 em azul
claro, CDR-L2 em branco e CDR-L3 em amarelo.
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que resíduos estruturais podem ter importantes contribuições para o reconhecimento de 
antígenos, sendo inclusive denominada uma região de loop dentro da FR3 de CDR-H4. 
Inclusive o resíduo D82A se encontra em uma posição que 8 % dos anticorpos utilizam para 
interação com antígenos através da CDR-H4, enquanto os outros estão presentes em regiões 
vizinhas estruturalmente das outras CDRs (MIAN; BRADWELL; OLSON, 1991). No entanto, 
não houve sobreposição de informações entre as análises de parátopos e as análises de docking,
demonstrando a necessidade de confirmações experimentais aos dados in silico.

3.1.3 Expressão de fragmentos de anticorpos em Komagatella phaffii

3.1.3.1 Subclonagem dos genes sintéticos em vetores de expressão
As subclonagens das cadeias leves e pesadas dos Fabs MM e OC nos vetores pPICZ e

pPIC9K foram confirmadas por digestão dos vetores com Eco RI e Not I para confirmação dos 
insertos e por Hind III e Sac I para confirmação dos vetores. Foram testadas 4 colônias de cada, 
com exceção da cadeia leve OC, na qual foi realizado apenas uma confirmação do vetor com 
Sac I e testada uma colônia. Todos os testes foram positivos para as bandas esperadas, como 
mostrado na Figura 28. Todas as cadeias foram confirmadas também por sequenciamento. Os 
fragmentos esperados para os insertos seriam em torno de 651 pares de base (p.b.) para a cadeia
pesada MM e 657 p.b. para a cadeia leve MM, já para a cadeia pesada OC o esperado seria 672 
p.b. e a cadeia leve OC 639p.b. Os fragmentos esperados para a digestão no pPIC9K com Hind
III e Sac I seriam de 4295 p.b., 3596 p.b., 1042 p.b. e 664 p.b. Já para a digestão da cadeia leve 
MM no pPICZ Hind III e Sac I o esperado seriam fragmentos de 3149 p.b. e 664 p.b. A

Sac I apenas linearizou, como era esperado.

FIGURA 28 - CONFIRMAÇÃO DOS INSERTOS E VETORES DO FAB MM E FAB OC NOS VETORES 
pPICZ E pPIC9K.

FONTE: o autor. LEGENDA: Gel de agarose 1% corado com gel red. M.M.M = Marcador de massa molecular. 
A amostra 1 até a 4 são digestões do MMH com Eco RI + Not I, enquanto que 5 até 8 são digestões do MMH com
Hind III + Sac I. Da amostra 9 até a 12 são digestões com Eco RI + Not I do MML, enquanto que da 13 até a 16 
são digestões com Hind III + Sac I do MML. Da amostra número 17 até a 20 são digestões com Eco RI + Not I do
OCH, enquanto que da 21até 24 são digestões com Hind III + Sac I do OCH. A 25 é digestão da OCL com Eco
RI + Not I, enquanto a amostra 26 é digestão da OCL com Sac I. MMH: vetor com a cadeia pesada do Fab derivado
do anticorpo de camundongo. MML: vetor com a cadeia leve do Fab derivado do anticorpo de camundongo. OCH:
vetor com a cadeia pesada do Fab derivado do anticorpo de coelho. OCL: vetor com a cadeia leve do Fab derivado 
do anticorpo de coelho.

M.M.MM 1 2 3       4     5        6        7       8       9      10      11      12    13      14    15     16         17      18      19     20     21      22   23  24 25     2 6



77

3.1.3.2 Transformação de cepas de Komagatella phaffii
Antes da transformação propriamente dita, todos os plasmídeos foram linearizados. As 

cadeias leves foram linearizadas com digestão por Sac I e as cadeias pesadas com digestão por
SalI. As linearizações foram confirmadas antes de cada confirmação em gel de agarose 1 %.

As transformações foram feitas de acordo o protocolo descrito na metodologia,
utilizando como controle cepas transformadas com o plasmídeo circular e cepas transformadas 
sem plasmídeo. As cepas transformadas foram mantidas em estufa 30ºC durante três dias.

3.1.3.3 Testes de expressão proteica
As cepas transformadas foram inicialmente testadas utilizando a cepa GS115-Albumina 

como controle positivo de expressão e a cepa GS115 não transformada como controle de 
secreção basal. Quatro colônias expressaram a cadeia pesada OC na altura de 25 kDa, como era 
esperado, e em 21 kDa (Figura 35D), mas não a cadeia pesada MM, cadeia leve MM e a cadeia 
leve OC (Figura B e C), sendo isso demonstrado por gel de poliacrilamida e western blot (Figura 
29). Possivelmente a banda de 21 kDa é uma degradação da cadeia pesada, uma vez que ela 
não se encontra estabilizada pela cadeia leve OC.

A ausência da cadeia leve deveu-se a um problema na subclonagem em que um 
fragmento do pUC57 foi transferido na etapa de subclonagem da cadeia leve OC, por conta que 
o sítio de Eco RI do pUC57 ser a 46 nucleotídeos de distância do sítio Eco RI inserido no início 
da sequência, não sendo assim visível a diferença no gel de agarose e esse fato ter sido 
descoberto antes dos resultados dos sequenciamentos. Esse problema foi detectado graças a 
presença do sítio Sac I do pUC57 se encontrar entre os dois sítios de Eco RI, assim, com o sítio 
Sac I do pPICZ e o sítio extra, um fragmento de 3225 p.b e outro de 1010 p.b eram gerados
nos clones incorretos ao invés de apenas linearizar o vetor e digestões dos clones obtidos na 
etapa de clonagem revelaram um clone correto, sendo este utilizado nos próximos testes de 
expressão (Figura 30).

FONTE: o autor. LEGENDA: A) Gel de poliacrilamida 13 % corado por azul de coomassie. Bandas de expressão 
em torno de 25 kDa e 21kDa. M.M.M: Marcador de massa molecular. R1 a R4: 10 μL de amostra do sobrenadante 
extraído e concentrado por precipitação com TCA das cepas transformadas com Fab derivado do anticorpo de coelho
misturadas em tampão de amostra 1X. M1 a M2: 10 μL de do sobrenadante extraído e concentrado por precipitação 
com TCA das cepas transformadas com Fab derivado do anticorpo de camundongo misturada em tampão de amostra
1X. C-: cepa não transformada de GS115. C+: cepa GSS15-Albumina. B) Western blot com anticorpo primário 
anti-His com controle positivo de proteína contendo cauda de hexahistidina. C) Western blot com anticorpo primário
anti-c-Myc sem controle positivo. D) Western blot com anticorpo primário anti-FLAG. Bandas positivas destacada
em caixa verde no western blot anti-FLAG das amostras R1 a R4 e na altura de 25 kDa e 21kDa no gel de 
poliacrilamida das amostras R1 a R4, como indicado pelas setas azuis.

FIGURA 29 - TESTES DE EXPRESSÃO 1. 
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Foram então realizadas três transformações em tempos diferentes na cepa GS115 e duas 
transformações em dias diferentes na cepa SMD1168, entretanto, nenhuma banda de expressão
foi detectada, como exemplificado na Figura 31. Para garantia que não havia nenhuma mínima 
expressão, foram realizados western blots de todas as amostras dos testes de expressão, sendo 
todos negativos.

Para melhorar a triagem das cepas transformadas, o protocolo foi adaptado para haver 
uma etapa de seleção mais restringente com concentrações mais elevadas de antibióticos. As 
concentrações recomendadas de zeocina são de 50-300 μg/mL, enquanto de geneticina é de 200 
μg/mL. As transformações ocorreram aumentado-se a quantidade de DNA plasmideal utilizado 
para 10 μg de cada cadeia e foram plaqueadas as cepas transformadas em placas com 
concentrações de 400 μg/mL de zeocina e 1000 μg/mL de geneticina em meio mínimo sem 
histidina, no entanto, não houve melhora na estringência de seleção (CHENG et al., 2000; 
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC., 2002).

Após esta tentativa, seguiu-se com testes ainda mais restringentes. As cepas 
transformadas com 20 μg de DNA plasmideal foram plaqueadas me meio mínimo sem histidina 
com concentração inicial de 100 μg/mL de zeocina, sendo replaqueadas em placa com meio 
mínimo sem histidina e concentração de zeocina de 500 μg/mL. A partir dessa placa realizou-

66kda

45kda

31kda

22kda

M.M.M      R1           R2        R3        R4         M1        M2       M3        M4       C-          C+    
FIGURA 31 - TESTE DE EXPRESSÃO 2. 

FIGURA 30 - ANÁLISE DA PRESENÇA DO FRAGMENTO DO PUC57 APÓS DIGESTÃO COM SAC I. 

FONTE: o autor. LEGENDA:  Amostra 1: Presença do fragmento do pUC57 e liberação de fragmento. Amostra
2: Ausência da banda do pUC57 e linearização apenas.

FONTE: o autor. LEGENDA: Gel de poliacrilamida 13 % corado por azul de coomassie. M.M.M: Marcador de
massa molecular. R1 a R4: sobrenadante extraído e concentrado por precipitação com TCA das cepas
transformadas com Fab derivado do anticorpo de coelho. M1 a M4 sobrenadante extraído e concentrado por
precipitação com TCA das cepas transformadas com Fab derivado do anticorpo de camundongo. C-: cepa não
transformada de GS115. C+: cepa GSS15-Albumina.
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se mais dois replaqueios em placas contendo meio mínimo sem histidina e 1000 μg/mL de 
zeocina e geneticina. Todas as placas usadas tiveram seu teste validado com cepas não 
transformadas plaqueadas nas bordas, não havendo o crescimento das mesmas como era de se 
esperar. No entanto, não houve nenhuma melhora na seleção, como demonstrado na Figura 32.

Apesar de amplamente empregado, o peptídeo sinal encontrado nos vetores utilizados é 
descrito como passível de modificações para melhoria da secreção de proteínas recombinantes, 
seja otimizando-se sua sequência, evolução dirigida, inserção de espaçadores, mutação de 
resíduos hidrofóbicos por polares, entre outras (AHMAD et al., 2014).

Analisando os sobrenadantes e os conteúdos citoplasmáticos não se detectou a presença 
de proteína recombinante, sendo esses resultados confirmados por western blot.

A análise do conteúdo citoplasmático foi realizada também devido relatos de sobrecarga 
de processamento de proteínas recombinantes no retículo endoplasmático das leveduras pela 
incapacidade da enzima STE13 de processar o grande número de proteínas geradas (AHMAD 
et al., 2014). No entanto, nossos resultados negativos do conteúdo citoplasmático nos levam a 
descartar a possibilidade do peptídeo sinal ou as vias de secreção serem ineficientes. 

FIGURA 32 - PLACAS DA ÚLTIMA SELEÇÃO DE TESTES MAIS RESTRINGENTES.

Um resumo de todos os resultados está listado no quadro 7, no qual as transformações 
de 1 a 5 foram realizadas antes das rodadas de aumento de antibiótico, a transformação 6 com 
aumento de antibiótico e um único replaqueio e a transformação 7 com aumento superior de 
antibiótico e três replaqueios.

A alta prevalência de falsos positivos é descrita na literatura como sendo comum no 
sistema de expressão utilizado, sendo correlacionado com estresse celular e ruptura celular das 
células durante o processo de transformação. No entanto, após nosso processo de replaqueio 
contínuo essa possibilidade também foi descartada (AHMAD et al., 2014).

FONTE: o autor. LEGENDA: Placa 1: 51 colônias MM e 1 colônia OC nas concentrações de 400 μg/mL de
zeocina e 1000 μg/mL de geneticina em placa MD. Placa 2: 52 colônias MM nas concentrações de 1000 μg/mL
de zeocina e geneticina em placa MD. Placa 3: 52 colônias OC nas concentrações de 1000 μg/mL de zeocina e
geneticina em placa MD.
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QUADRO 7 - RESULTADOS OBTIDOS NAS TRANSFORMAÇÕES E TESTES DE EXPRESSÃO DE 
KOMAGATELLA PHAFFII

Transformação Cepa Nº de 
colônias
(MM)

Colônias   
testadas

para 
expressão

Nº de 
colônias

(OC)

Colônias   
testadas

para 
expressão

Seleção Expressão

1 GS115 2 2 4 4 100 μg/mL de zeocina 
em placa MD

Cadeia 
pesada nas 

4 OC

2 GS115 3 3 0 0 100 μg/mL de zeocina 
em placa MD Ausente

3 SMD1168 2 2 2 2 100 μg/mL de zeocina 
em placa MD Ausente

4 SMD1668 5 5 0 0 100 μg/mL de zeocina 
em placa MD Ausente

5 GS115 4 4 4 4 100 μg/mL de zeocina 
em placa MD Ausente

6 GS115 392 30 1 1

400 μg/mL de zeocina 
e 1000 μg/mL de 

geneticina em placa 
MD

Ausente

7 GS115 63 10 54 10
1000 μg/mL de zeocina 
e geneticina em placa 

MD
Ausente

Outro evento fundamental para garantir a expressão da proteína recombinante é a 
integração bem-sucedida do cassete de expressão em uma região favorável no genoma para sua 
expressão.

Para confirmação da presença dos insertos nas colônias da transformação 6 e 7, foi 
realizada PCR de colônia de algumas cepas, como demonstrado na Figura 33. Todas as colônias 
testadas do Fab OC foram positivas para presença das duas cadeias. No entanto, a colônia 1 da 
transformação 7 e todas as colônias da transformação 6 testadas do Fab MM não possuíam mais 
a cadeia leve no seu genótipo.

Esse achado pode ser explicado por dados da literatura que demonstram que uma 
recombinação secundária ocorre em cepas transformadas, onde a região terminadora do 
promotor AOX1 e a região 3’ do promotor AOX presentes no vetor e a região AOX1
cromossomal podem levar a integração da região da marca de seleção e não a integração da 
região codificante da proteína recombinante (SCHWARZHANS et al., 2016a).

Além disso, outros eventos de instabilidade genômica são relatados, tais como 
substituição da região integrada por região de outro cromossomo, co-integração do DNA 
bacteriano da cepa bacteriana que forneceu o plasmídeo utilizado, desregulação de outros genes 
e vias como efeito colateral da integração, união de extremidades não homólogas, dentre outros 
(SCHWARZHANS et al., 2016b).

As cepas utilizadas em nosso estudo devem sofrer por no mínimo dois eventos de 
integração para a presença das duas marcas de seleção e os dois eventos devem ocorrer em 
regiões favoráveis, além do evento supracitado não ocorrer para não afetar a produção do Fab.

Apesar de amplamente utilizada e dos diversos casos de sucesso, novos dados apontam 
que algumas proteínas têm menos de 1% de chance de terem cepas que expressam a proteína 
de interesse numa quantidade mínima (CHEN et al., 2013).

Sendo assim, os eventos que levaram a não produção da proteína de interesse não podem 
ser determinados devido à natureza multifatorial e pouco controlada dos eventos genéticos no 
sistema utilizado.



81

FIGURA 33 - INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DAS CADEIAS LEVES E PESADAS NAS CEPAS 
TRANSFORMANTES.

3.1.4 Expressão de fragmentos de anticorpos em Saccharomyces cerevisiae
Devido ao insucesso com o sistema de expressão em Komagatella phaffii, partiu-se

para um sistema de expressão que utiliza de vetores epissomais e decidimos realizar testes de 
expressão em cepas de Saccharomyces cerevisiae, cujos métodos de manipulação genética 
estão melhor estabelecidos, visando determinar se os fragmentos de anticorpos podem ser 
expressos mesmo em mínimas quantidades em leveduras.

3.1.4.1 Subclonagem das construções de Komagatella phaffii em vetores de expressão de 
Saccharomyces cerevisiae

As subclonagens das cadeias leves e pesadas do Fab OC dos vetores pPICZ e pPIC9K 
para os vetores pYES2 e YEplac181, respectivamente, assim como a do promotor GAL1 do 
vetor pRS316-GAL1 para o vetor YEplac181, foram confirmadas por digestão dos vetores com 
a enzima SalI, a qual só está presente nas construções provenientes dos vetores de Komagatella 
phaffii e não estão presentes nos vetores de Saccharomyces cerevisiae, permitindo assim a 
linearização dos vetores com as construções. Foram testadas 10 colônias de cada, tendo sido 
todas positivas 5 das 10 para as cadeias leves e todas as testadas para a cadeia pesada, como 
mostrado na Figura 34 quando comparando uma amostra não digerida com uma digerida, na 
qual a digerida com a presença do sítio lineariza-se e leva a formação de uma banda única, 
esperada na faixa entre 7000 p.b. e 8000 p.b

FONTE: o autor. LEGENDA: Imagem 1: Gel de 11 colônias do Fab OC da transformação7. Imagem 2: Gel de 
11 colônias do Fab MM da transformação 7. Imagem 3: Gel de 8 colônias do Fab MM da transformação 6. 
M.M.M = Marcador de massa molecular.
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FIGURA 34 - ANÁLISE DAS DIGESTÕES PARA CONFIRMAR INSERTOS.

3.1.4.2 Transformação e testes de expressão em Saccharomyces cerevisiae
As transformações foram feitas de acordo o protocolo descrito na metodologia, no 

entanto, apenas duas rodadas de transformações foram realizadas no tempo previsto para esse 
trabalho. As cepas transformadas foram mantidas em estufa 30ºC durante três dias.

Foram testadas três colônias nos testes de expressão em meio contendo galactose, além 
de duas cepas controle, todavia, nenhuma banda de expressão foi encontrada nos géis de 
poliacrilamida e nos westerns blot das amostras coletadas do periplasma e dos sobrenadantes,
como demonstrado na Figura 35. As amostras concentradas por filtro Amicon 30 foram 
realizadas segundo protocolo do fabricante até volume de 50 L.

Esses resultados são preliminares e ainda precisam de mais dados para validação ou não 
do sistema em Saccharomyces cerevisiae por existirem trabalhos demonstrando sucesso de 
expressão de proteínas secretadas e mesmo de anticorpos inteiros nesses organismos 
(KOWALSKI; PAREKH; WITTRUP, 1998; RAKESTRAW et al., 2009). Além dessa 
estratégia temos como perspectiva o desenvolvimento de um scFv em Escherichia coli
utilizando as mesmas sequências do Fab. 

FIGURA 35 - VERIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO PROTEICA.

FONTE: o autor. LEGENDA: Imagem 1: Gel de agarose 1% das digestões das cadeias leves OC. Imagem 2: Gel 
de agarose 1% das digestões das cadeias pesadas OC. M= Marcador de massa molecular. N= não digerido. D= 
digerido.

FONTE: o autor. LEGENDA: Imagem 1: Gel de poliacrilamida 13%. Imagem 2: western blot anti-His. M.M.M=
Marcador de massa molecular. 1a à 5a= alíquotas do sobrenadante concentradas por precipitação. 1b à 5b=
sobrenadante concentrado por concentrador de filtro 30 da Amicon. C= controle do anticorpo anti-His com 
amostra sabidamente positiva.
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3.2 Estratégia B
3.2.1 Construção in silico da biblioteca sintética

Visto que a estratégia A desse trabalho visou os derivados de anticorpos hetero-
oligoméricos, a estratégia B foi pensada visando explorar os anticorpos homo-oligoméricos e 
seus derivados, devido as vantagens a ser descritas a seguir.

Dentre as diversas opções de bibliotecas para isolamento de anticorpos e seus derivados 
temos as bibliotecas virgens, imunes, semissintéticas e sintéticas, como descrito na introdução 
desse trabalho. 

As bibliotecas imunes de anticorpos de camelídeos (HCAbs) têm uma diversidade 
média de 109 sequências visando o antígeno (ROSSOTTI et al., 2015), enquanto bibliotecas 
virgens de HCAbs podem variar entre 108 até 1011 sequências (YAN et al., 2015), no entanto, 
sem afinidade específica. Bibliotecas sintéticas de sdAfs podem variar sua diversidade de 106

até 109 sequências não específicas (SCHROTER et al., 2015; YAN et al., 2014). Apesar das 
bibliotecas virgens terem a maior diversidade, a maior parte das suas sequencias não serão 
seletivas para o alvo devido à ausência de seleção clonal dos linfócitos B.

Os protocolos de imunização dos camelídeos em geral são diversos e dependentes da 
resposta imune do espécime em si frente ao antígeno, podendo o período para obtenção final 
do soro variar dentre um mês até quase nove (BURMISTROVA et al., 2016; PEYRASSOL et 
al., 2016; RAJAN et al., 2015; WANG et al., 2015b; XUE et al., 2016).

As bibliotecas imunes têm como foco o desenvolvimento de uma ferramenta contra um
alvo único a qual o animal é submetido, limitando a versatilidade desse tipo de biblioteca. Nesse 
contexto, bibliotecas sintéticas se mostram como ferramentas mais versáteis, uma vez que 
possuem a possibilidade de identificar inúmeros alvos devido a seleção ser um processo 
posterior.  

Optou-se então por desenvolver uma biblioteca sintética em torno de sequencias que 
expressem sdAfs. Essa escolha foi feita levando em conta métodos de seleção, características 
físico-químicas, expressão média e métodos de purificação.

Os sdAfs tem a capacidade natural de serem independentes de uma cadeia leve, permitindo 
uma estabilidade termodinâmica maior quando comparação com outros derivados de anticorpos 
tais como os Fabs e scFvs. Além disso, os sdAfs podem manter sua função mesmo após longos 
ciclos de desnaturação e renaturação devido a longa faixa de resistência térmica, uma habilidade 
molecular incomum que não é compartilhada de maneira geral com nenhum outro tipo de 
fragmento  (DUMOULIN et al., 2002; VAN DER LINDEN et al., 1999). Essa habilidade 
persiste mesmo em temperaturas elevadas de 90ºC por várias horas (FRANCO et al., 2010),
sendo possível sua utilização em processos que envolvem altas temperaturas, tais como alguns 
métodos de purificação de proteínas (OLICHON et al., 2007).

Além da elevada estabilidade térmica, os sdAfs possuem mais resistência a tratamentos 
químicos com cloreto de guanidina, etanol, tiocianato de amônio e ureia. Após a retirada dos 
agentes químicos, os sdAfs retomam sua conformação original e mantem sua função. Isso é 
corroborado por estudos que mostram que sua estabilidade conformacional pode chegar a
(H2O) 60 kJ/mol, enquanto a maioria dos fragmentos possui 2O) de 30kJ/mol
(DUMOULIN et al., 2002; HARMSEN et al., 2006; JUNG; PLUCKTHUN, 1997; VAN DER 
LINDEN et al., 1999).

Quanto a organismos para expressão dos sdAfs recombinantes, já foram descritos trabalhos 
utilizando bactérias (CRASSON et al., 2015), leveduras (FRENKEN et al., 2000), larvas de 
inseto (GÓMEZ-SEBASTIÁN et al., 2012), plantas (JOBLING et al., 2003) e células de 
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mamíferos (GUEORGUIEVA et al., 2006). Sendo assim, o organismo para ser utilizado não é 
um limitante para esse tipo de molécula.

Dentre os métodos de seleção de sdAfs existem os por exposição em fagos 
(FLEETWOOD et al., 2013), ribossomos (IRVING et al., 2001), exposição em leveduras 
(HARMSEN; DE HAARD, 2007), e por duplo híbrido de leveduras (FU et al., 2013) ou duplo 
híbrido bacteriano (PELLIS et al., 2012). Para esse trabalho optou-se por desenvolver a 
biblioteca visando o sistema de duplo híbrido de levedura devido a ele ser um sistema que 
expressa e seleciona as moléculas simultaneamente, sendo assim mais rápido e direto em 
encontrar moléculas específicas para seus ligantes do que métodos de exposição, além de ser 
mais estabelecido que metodologias como o duplo híbrido bacteriano.

Uma vez que o objetivo final do projeto maior no qual este trabalho está inserido é a 
quantificação de biomoléculas, também se verificou se esse tipo de fragmento já foi utilizado 
com esse intuito. Nesse sentido, diversos trabalhos já descrevem o uso de sdAfs em 
imunoensaios quantitativos, tais como ensaios imunoenzimáticos de competição (SHU et al.,
2016), ensaios enzimáticos de imunoabsorção de captura (ELISA) e seus derivados (CHEN et 
al., 2016; CRASSON et al., 2015; TU et al., 2012), imunoprecipitação (MUYLDERMANS et 
al., 2009), hemoaglutinação (HABIB et al., 2013), quimioluminescentes (SOMMESE et al.,
2016) e fotoelétricos (MI et al., 2016).

Ademais, sdAfs também têm vantagens quando se pensa em cristalização de proteínas, uma 
vez que já foi descrito sua utilização para estabilização de proteínas, especialmente as 
tipicamente mais complexas de cristalizar, como é o caso de proteínas membranares (PARDON 
et al., 2014). As limitações desse tipo de fragmento que são a alta depuração renal e o baixo 
tempo de retenção tecidual não influenciam o propósito das mesmas neste projeto 
(BURMISTROVA et al., 2016).

3.2.1.1 CDRs
A análise da distribuição de aminoácidos em cada posição, utilizando dados

provenientes do estudo de Yan et al. (2014), revelou a predominância de determinados tipos de 
aminoácidos em algumas posições dentro da CDR-H3 e não uma completa aleatoriedade 
(Figura 36).

Tendo em vista esse dado, foi desenvolvido um algoritmo para serem desenhados blocos 
probabilísticos que seguissem esse padrão o mais próximo possível. O algoritmo foi criado 
levando em conta a probabilidade de aparição de cada um dos nucleotídeos nas três posições 
dos códons de cada aminoácido nas 16 posições. Assim, para cada posição, a chance de aparição 
de cada nucleotídeo pode ser ajustada para aumentar ou diminui a probabilidade de determinado 
aminoácido ser expresso. Para a escolha da chance de aparição de cada nucleotídeo foi levado 

FONTE: Imagem gerada pela plataforma online WebLogo.

FIGURA 36 - ANÁLISE DE FREQUÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE CADA POSIÇÃO DAS CDR-H3.
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em conta a chance de aparição de códons de terminação, de cisteínas, uma vez que elas podem 
fazer pontes dissulfeto que poderiam levar a uma mudança do enovelamento desejado, ou da 
arginina, uma vez que ela é evidenciada como sendo responsável por conferir inespecificidade 
para anticorpos (BIRTALAN et al., 2008). Infelizmente, para diminuir a chance de aparição 
dos códons de terminação dentro da CDR, também se teve que diminuir a chance de aparição 
do aminoácido triptofano em quase todos os casos, uma vez que ele possui apenas um códon 
de tradução e compartilha o primeiro e o segundo nucleotídeos com os códons de parada (Anexo 
H). Diminuir a frequência de aparição da arginina também foi dificultado pelo fato da arginina
ter seis códons para sua tradução e compartilhar nucleotídeos em alguma das três posições com 
10 outros aminoácidos. Assim, diminuir a aparição de qualquer nucleotídeo das três posições 
para visar sua diminuição, consequentemente, afetava os outros 10, sendo eles leucina, 
isoleucina, metionina, treonina, prolina, asparagina, lisina, serina, histidina e glutamina.

Analisando-se a frequência de aparição de cada aminoácido em cada uma das posições, 
ajustamos as probabilidades para cinco blocos distintos que foram identificados analisando-se 
as frequências em cada posição. 

O primeiro bloco foi desenhado para aumentar a probabilidade de aparição de serina e 
da alanina, uma vez que as posições 10 e 12 tendem a ter esses aminoácidos aparecendo, além
do fato da serina contribuir para especificidade de anticorpos (BIRTALAN et al., 2008; 
FELLOUSE et al., 2005). A chance de aparição de serina ficou em 29%, enquanto de alanina 
ficou em 28%, totalizando juntas mais da metade das chances de aparição nesse bloco. Existem 
chances entre 5-10% de aparição de glicina, prolina e treonina. Existem chances menores de 
5% de aparição dos resíduos de arginina, asparagina, ácido glutâmico, ácido aspártico, cisteína, 
glutamina, histidina, lisina, triptofano, tirosina e códon de parada. Nesse bloco não existe a 
probabilidade de aparição de resíduos de fenilalanina, isoleucina, leucina, metionina, valina.

O segundo bloco foi desenhado visando as posições 13 e 15, nas quais se encontra uma 
alta probabilidade de aparição de aminoácidos carregados e polares. Nesse bloco a chance de 
aparição de aminoácidos carregados fica no total em 60%, sendo distribuídos em arginina 
(18%), histidina (14%), lisina (14%), ácido glutâmico (7%) e ácido aspártico (7%). Apenas 
outros quatro resíduos têm chance de aparecer nesse bloco, sendo eles os aminoácidos polares
asparagina (14%), glutamina (14%) e serina (6%). A glicina possui 6% de chance de aparição 
também.

O terceiro bloco foi desenhado favorecendo o aparecimento da tirosina, que juntamente 
com a serina, é o aminoácido que mais contribui com a especificidade de anticorpos e também 
se encontra em alta frequência nas posições 8, 14 e 16 (BIRTALAN et al., 2008; FELLOUSE 
et al., 2005). Nesse bloco a chance de aparição da tirosina é de 30%. Entre 10 e 15% existe a 
chance de aparição da fenilalanina (15%), asparagina (12%) e histidina (12%). Abaixo de 10%, 
existe a chance de aparição de ácido aspártico (6%), isoleucina (6%), leucina (6%), serina (5%), 
valina (3%), prolina (2%) e alanina (1%). Não existe chance de aparição de arginina, cisteína, 
ácido glutâmico, glutamina, glicina, lisina, metionina, treonina e códon de parada.

O quarto bloco foi desenhado tentando estabelecer uma aleatoriedade visando o 
aparecimento mais próximo da média entre todos os aminoácidos, não tendo nenhum 
aminoácido mais de 10% de chance de aparecer e nenhum menos de 1%. Infelizmente, para 
isso ser possível, foi tolerado o aparecimento de códons de parada em 2%, cisteína em 2% e 
arginina em 10%. Esse bloco foi inserido nas posições 1,2,7,9 e 11 visando aumentar as 
possibilidades de sequencias na biblioteca e não haver nenhum aminoácido que prevaleça 
nessas posições que contribua com a especificidade ou flexibilidade da CDR.
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O quinto bloco foi desenhado visando o aparecimento da glicina, uma vez que ela tem 
uma percentagem importante nas posições 3,4,5 e 6. A glicina, assim como a serina e a tirosina, 
contribui para a especificidade de anticorpos e também é responsável pela flexibilidade de alças 
proteicas (BIRTALAN et al., 2008). Nesse bloco, a glicina tem 18% de chance de aparecer, 
enquanto entre 10-15% de chance tem arginina (13%) e serina (11%). Abaixo dos 10%, todos 
os outros resíduos têm maior ou menor probabilidade de aparição, incluindo os códons de 
parada, uma vez que um códon de parada compartilha com todos os códons da glicina uma 
guanina na segunda posição do códon.

Os cinco blocos probabilísticos podem ser visualizados na Figura 37, enquanto a 
escolha do bloco que vai reger as probabilidades dentro de cada uma das posições dentro da 
CDR3 pode ser verificada no Quadro 8.

FIGURA 37 - BLOCOS PROBABILÍSTICOS.

FONTE: o autor. LEGENDA: Gráfico de percentagem por aminoácido. Bloco 1: Serina e alanina favorecidas. 
Bloco 2: Aminoácidos carregados favorecidos. Bloco 3: Tirosina favorecida. Bloco 4: Distribuição com a 
frequência mais aleatória possível. Bloco 5: Glicina favorecida. Em roxo, aminoácidos pequenos, em amarelo, 
aminoácidos polares, em verde, aminoácidos aromáticos, em cinza, aminoácidos apolares, em azul, aminoácidos 
com características especiais e, em preto, códon de terminação.

QUADRO 8 – DISTRIBUIÇÃO DOS BLOCOS PROBABILÍSTICOS EM CADA POSIÇÃO DA CDRH3.

Posição CDR-
H3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bloco 
probabilístico 4 4 5 5 5 5 4 3 4 1 4 1 2 3 2 3
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Já as CDRs 1 e 2 foram desenhadas levando em conta os aminoácidos mais conservados
dentro das CDRs (aparecimento em mais de 80% das sequências) e a taxa de aparecimento de
serina e tirosina em cada uma das posições, uma vez que elas conferem alta especificidade para 
anticorpos, além de ajudar em sua solubilidade. Optou-se por ajustar seus aparecimentos para 
uma quantidade próxima de ambas. Assim, se em uma dada posição houver o aparecimento de 
serina e tirosina com probabilidades elevadas, se optou por aquela que fosse levar ao ajuste 
aproximado do aparecimento de ambas, assim como nas posições onde não havia alta 
probabilidade do aparecimento de nenhuma das duas, se ajustou para também aproximar o 
aparecimento de ambas. Não houve distribuição de serinas ou tirosinas apenas nas posições 
altamente conservadas (BIRTALAN et al., 2008; INOUE et al., 2013).

Sendo assim, a sequência da CDR1 ficou definida como GYSSSYYSYG, enquanto a 
sequência da CDR2 ficou definida como VSYISSYGGST.

Diversos trabalhos desenharam bibliotecas sintéticas moldando as CDRs (BONVIN et 
al., 2015; FELLOUSE et al., 2007; KOIDE et al., 2007; RAJPAL et al., 2005; REITER et al.,
1999; YAN et al., 2014), no entanto, até o momento, nenhum trabalho descreveu a construção 
de uma biblioteca sintética utilizando nossos parâmetros para CDR3.

3.2.1.2 Região estrutural
Para a região estrutural, foi escolhido um molde desenvolvido por Saerens et al. (2005). 

Isso se deve ao fato dele possuir diversas características físico-químicas que lhe proporcionam 
vantagens estruturais. A primeira delas é ele possuir na sua sequência oito aminoácidos que 
conferem uma propriedade de alto enovelamento para esse fragmento de anticorpo em especial, 
uma vez que quando submetidos a situações de estresse físico, tal como altas temperaturas, ou 
químico, como tratamento com agentes redutores, esses aminoácidos têm a capacidade na maior 
parte dos casos de reestruturar a proteína e manter a função original. Esses são a leucina 20, 
triptofano 39, arginina 41, valina 67, metionina 86, leucina 89, ácido aspártico 93 e tirosina 97 
(HULSIK, 2009).

Outra característica interessante desse molde para a região estrutural é que ele foi desenhado 
para não precisar de uma ponte dissulfeto conservada, apresentar uma alta estabilidade térmica 
(47 kJ/mol) e ter sido testado para se adequar a diferentes tipos de CDRs (SAERENS et al.,
2005).

A habilidade de se adequar a diferentes tipos de CDRs é um fator interessante, uma vez que 
a CDR3 de camelídeos tem em média entre 16-17 resíduos de comprimento, quando comparado 
com os 12 resíduos em média da CDR3 humana. Esse domínio variável mais longo compensa 
a falta da cadeia leve por permitir um maior número de aminoácidos disponíveis para contato, 
além de novas formas conformacionais que permitem reconhecimento de regiões diferentes dos 
anticorpos hetero-oligoméricos e seus derivados (HULSIK, 2009).

Esses fatores, somados com as características intrínsecas descritas na escolha dos sdAfs 
nos levaram a escolher esse mole estrutural para serem inseridas as CDRs 1 e 2, sendo a única 
parte variável da biblioteca a CDR3.

3.2.2 Padronização dos reagentes do duplo-híbrido de levedura
3.2.2.1 Transformação das leveduras

A cepa Y2HGold foi transformada com os plasmídeos pGBKT7-Lam e pGBKT7-p53
de acordo com protocolo descrito anteriormente e plaqueadas em meio SD sem triptofano 
(SDTrp).
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A cepa Y187 foi transformada com o plasmídeo pGADT7-T de acordo com protocolo
descrito anteriormente e plaqueadas em meio SD sem leucina (SD-Leu).

Foram realizados controles do protocolo utilizado, sem adição de plasmídeos na
transformação. As cepas controle foram plaqueadas em placas SD-Trp, SD-Leu e YPD. Uma
placa de YPD foi deixada aberta durante todo o processo de transformação como controle de
contaminação. As placas foram deixadas em estufa 30 C por três dias. Os controles cresceram 
apenas no meio YPD, mas não nas placas SD-Trp e SD-Leu. A placa de controle de 
contaminação não teve nenhum crescimento, enquanto as placas com as cepas transformadas 
com os plasmídeos cresceram em seus respectivos meios.

Uma colônia transformada de cada foi então replaqueada para dar sequência dos
experimentos de seleção de diploides e para realização dos estoques em glicerol 25%.

3.2.2.2 Seleção de cepas diploides
Uma colônia Y187 transformada com o plasmídeo pGADT7-T foi misturada com uma

colônia Y2HGold transformada com o plasmídeo pGBKT7-Lam e em paralelo com uma
colônia Y2HGold transformada com o plasmídeo pGBKT7-p53. As duas duplas foram
colocadas em tubo cônico de 1,5 mL com 1 mL de meio YPD e deixadas por 48 h à 30 C com
agitação de 300 rpm.

Após esse período, uma alíquota de 100 uL foi utilizada para confecção de uma lâmina
de microscopia para análise morfológica de diploidia e para verificação de possíveis
contaminantes microbiológicos numa objetiva de 100X, gerando um aumento de 1000X em
microscópio óptico. Células diploides assumem uma forma de lóbulo triplo, descrito como
folhas de trevo ou dois lóbulos maiores e um menor (Figura 38).

3.2.2.3 Análise do duplo-hibrido dos controles.
Quando confirmada a diploidia sem contaminação, as amostras foram centrifugadas à

6000 g/ 10 min e o sobrenadante descartado. As células foram então ressuspendidas em 1 mL
de água ultrapura e então estriadas em placas SD-Leu, SD-Trp, YPD, SD-Leu/-Trp e placas 
SD-Leu/-Trp/-His utilizando alça de inóculo. Para as placas SD-Leu/-Trp e SD-Leu/-Trp/-His 
foram utilizadas a alíquota pura em água e uma diluição de 1:100 em água da solução
ressuspendida.

FIGURA 38 - ANÁLISE MORFOLÓGICA DE CÉLULAS DIPLOIDES EM AUMENTO DE 1000X.

FONTE: o autor.
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Como esperado as cepas transformadas com a dupla pGADT7-T/pGBKT7-p53 cresceu
em todos os meios, enquanto a cepa transformada com a dupla pGADT7-T/pGBKT7-Lam
cresceu em todos os meios, exceto o meio SD-Leu/-Trp/-His, uma vez que a produção da
enzima da via da histidina é dependente de uma interação no duplo-híbrido, validando-se assim
a padronização da técnica.
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4. CONCLUSÃO

Nesse trabalho constatamos que a metodologia de sequenciamento de anticorpos se 
mostrou eficaz para elucidação da sequência proteica, independente da espécie/complexidade 
do organismo produtor, além das análises dos modelos computacionais revelaram diferentes 
possibilidades de interação com o alvo, inclusive com a porção constante, e possíveis indícios 
de uma reatividade cruzada pela conservação estrutural entre os ligantes da família do EGF.

Desenvolvemos com sucesso a biblioteca sintética de sdAfs in-silico, além de 
padronizar a técnica de duplo-híbrido de levedura para seleção desta a posteriori.

Todos os genes sintéticos foram obtidos e subclonados nos vetores de expressão de 
Komagatella phaffi e Saccharomyces cerevisiae.

Finalmente também constatamos que o sistema de expressão utilizando cepas de 
Komagatella phaffii se mostrou um sistema instável e dinâmico, sendo difícil o controle das 
variáveis para condições de expressão ótimas e seleção de clones.

Temos assim, a perspectiva de continuar o trabalho com testes da biblioteca de sdAfs 
em duplo-híbrido para seleção de ligantes ao EGF e análise das sequencias obtidas para 
verificação da diversidade da biblioteca, a expressão dos Fabs em outros modelos de expressão,
assim como realizar outras construções tais como scFv, visando a obtenção da proteína 
recombinante para assim realizar testes bioquímicos e biofísicos.
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ANEXO A – pUC57

FONTE: Imagem de: http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_vectors/pUC57/. 
LEGENDA: Plasmídeo pUC57.AmpR: gene de resistência a ampicilina. AmpR promoter: promotor do gene 
AmpR. lacZa: fragmento do gene da sequência da -galactosidase. MCS: sítio de clonagem múltipla lac operator: 
operador da sequência lacZa. Lac promoter: promotor da sequência lacZa. ori: origem de replicação em bactérias. 
Em negrito sítios de enzimas de restrição. 
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ANEXO B –

FONTE: Imagem de: http://www.snapgene.com/resources/plasmid__files/yeast_plasmids/pPICZ(alpha)_A/. 
LEGENDA: Plasmídeo pPICZ . BleoR: gene de resistência a zeocina. EM7 promoter: promotor do gene BleoR
em bactérias TEF1 promoter: promotor do gene BleoR em leveduras. AOX1 terminator: terminador da transcrição 
do promotor AOX. 6xHis: cauda de hexa-histidina. Myc: epítopo do c-Myc. Pro-region: pró-região do fator . -

AOX1 promoter: Promotor AOX1. ori: origem de replicação. 
CYC1 terminator: terminador da transcrição CYC1. MCS: sítio de clonagem múltipla. Em negrito sítios de 
enzimas de restrição. 
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ANEXO C – pPIC9K

FONTE: Imagem de: http://www.snapgene.com/resources/plasmid__files/yeast_plasmids/pPIC9K/.LEGENDA:
Plasmídeo pPIC9K. KanR: gene de resistência a canamicina. PpHIS4: gene de expressão da proteína His4. AOX1
terminator: terminador da transcrição do promotor AOX. –factor secretion signal:  Sinal de secreção fator . 
AOX1 promoter: Promotor AOX1. AmpR promoter: Promotor do gene ampR. AmpR: gene de resistência a 
ampicilina. ori: origem de replicação. MCS: sítio de clonagem múltipla. Em negrito sítios de enzimas de restrição. 
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ANEXO D – pGADT7-AD

FONTE: Imagem de: http://www.snapgene.com/resources/plasmid__files/yeast_plasmids/pGADT7_AD/.
LEGENDA: Plasmídeo pGADT7-AD. AmpR promoter: Promotor do gene ampR. AmpR: gene de resistência a 
ampicilina. LEU2: gene de expressão da proteína Leu2. ADH1 terminator: terminador da transcrição do promotor 
ADH1. HA: epítopo da hemoaglutinina.  T7 promoter: Promotor T7. GAL4 activation domain: gene que codifica 
o domínio de ativação da transcrição GAL4. ADH1 promoter: Promotor ADH1. SV40 NLS: sequência sinal para 
endereçamento nuclear SV40. 2μ ori: origem de replicação. MCS: sítio de clonagem múltipla. Lac promoter: 
Promotor Lac. Lac Operator: Operador Lac. M13 ver: Região de anelamento do primer reverso M13. Em negrito 
sítios de enzimas de restrição. 
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ANEXO E – pGBKT7-BD

FONTE: Imagem retirada do site: http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/yeast_plasmids/pGBKT7/. 
LEGENDA: Plasmídeo pGBKT7-BD. AmpR promoter: Promotor do gene ampR. NeoR/KanR: gene de resistência 
a canamicina e neomicina. TRP1 Promoter: promotor do gene trp1. TRP1: gene de expressão da proteína Trp1. 
ADH1 terminator: terminador da transcrição do promotor ADH1. HSV TK poly(A) signal: sinal de polidenilação 
pela timidina quinase do herpes vírus.  T7 terminator: Terminador da transcrição T7. GAL4 DNA binding domain: 
gene que codifica o domínio de ligação ao DNA GAL4. ADH1 promoter: Promotor ADH1. Myc: sequência do 
epítopo c-Myc. 2μ ori: origem de replicação.  MCS: sítio de clonagem múltipla. Lac promoter: Promotor Lac. Lac 
Operator: Operador Lac. M13 ver: Região de anelamento do primer reverso M13. Em negrito sítios de enzimas de 
restrição. 
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ANEXO F – pYES2

FONTE: Imagem retirada do site: http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/yeast_plasmids/pYES2/. 
LEGENDA: Plasmídeo pYES2. AmpR promoter: Promotor do gene ampR.. URA3 Promoter: promotor do gene 
ura3. URA3: gene de expressão da proteína Ura3. CYC1 terminator: terminador da transcrição do promotor GAL1. 
GAL1 promoter: Promotor GAL1. 2μ ori, ori e f1 ori: origens de replicação. UAS: sequência de ativação a 
montante mediadora da indução dependente de GAL-4   MCS: sítio de clonagem múltipla. Em negrito sítios de 
enzimas de restrição. 
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ANEXO G – YEplac181

FONTE: Imagem retirada do site: http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/yeast_plasmids/YEplac181/. 
LEGENDA: Plasmídeo YEplac181. AmpR promoter: Promotor do gene ampR.. LEU2 Promoter: promotor do 
gene ura3. LEU2: gene de expressão da proteína Leu2. 2μ ori e ori: origens de replicação.Lac operator: Operador 
Lac. Lac promoter: promotor Lac. LacZ : sequência codificadora da porção da -galactosidade   MCS: sítio de 
clonagem múltipla. Em negrito sítios de enzimas de restrição. 
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ANEXO H – CÓDONS E SEUS AMINOÁCIDOS 
CORRESPONDENTES

FONTE: (http://experimentoteca.com/biologia/perguntas/banco-de-questoes-genetica-codigo-genetico-degenerado/)


