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Desenvolvimento de aptâmeros específicos para aplicação como radiofármacos na 

identificação de bactérias 

Iêda Mendes Ferreira 

RESUMO 

A dificuldade na detecção precoce de focos infecciosos específicos causados por bactérias 

tem aumentado a necessidade de pesquisar novas técnicas para este fim, uma vez que estes 

focos necessitam de tratamento prolongado com antibióticos e, em alguns casos, até mesmo 

drenagem ou, se for o caso, a remoção de próteses ou enxertos. A detecção de infecções 

bacterianas por cintilografia teria a vantagem de uma imagem de corpo inteiro, desde que 

traçadores específicos estejam disponíveis. Esse estudo visa a obtenção de aptâmeros 

específicos para identificação de bactérias para uso futuro como radiofármaco. A metodologia 

SELEX (do inglês "Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment") pode gerar 

oligonucleotídeos (aptâmeros) que são capazes de se ligar com alta afinidade e especificidade 

a alvos específicos, desde pequenas moléculas até proteínas complexas, usando ciclos de 

enriquecimento e amplificação. Aptâmeros podem ser marcados com diferentes 

radionuclídeos tais como 99mTc, 18F e 32p. Aptâmeros anti-peptideoglicano, o principal 

componente da parede celular externa bacteriana, foram obtidos através da SELEX. Células 

inteiras de Staphylococcus aureus também foram utilizadas para a realização da SELEX para 

células (cell-SELEX). A seleção dos aptâmeros foi realizada por meio de dois procedimentos 

distintos. Esses foram o processo A em que foram realizados 15 ciclos da SELEX nos quais a 

separação dos oligonucleotídeos ligados ao peptideoglicano dos não ligados foi efetuada por 

filtração e o processo B em que foram realizados 15 ciclos com a separação realizada por 

centrifugação, seguidos de 5 ciclos de cell-SELEX. A SELEX teve início com um pool de 

ssDNA (DNA de fita simples). Para o processo A, inicialmente a biblioteca de ssDNA foi 

incubada com o peptideoglicano e a amplificação dos oligonucleotídeos que foram capazes de 

se ligar ao peptideoglicano foi realizada por PCR (Polymerase Chain Reaction). Os 

oligonucleotídeos amplificados foram novamente incubados com o peptideoglicano, 

amplificados e purificados. Ao fim de 15 ciclos de seleção, os oligonucleotídeos selecionados 

foram clonados. O produto de recombinação foi utilizado para transformar a bactéria 

Escherichia coZi Top IOF'. O DNA plasmidial de 40 colônias selecionadas foram extraídos e 

quantificados. Os plasmídeos foram sequenciados, duas sequências diferentes (Antibac 1 e 

Antibac2) foram obtidas e as estruturas secundárias determinadas. Os aptâmeros obtidos 



foram sintetizados e marcados com 32p. Os aptâmeros marcados foram incubados com células 

de S aureus e a quantidade de ssDNA ligado às bactérias foi determinado por espectrometria 

de cintilação líquida. A biblioteca de oligonucleotídeos marcada com 32p foi usada como 

controle. Para o aptâmero Antibac 1 a radiação foi 28 vezes maior do que a obtida com o 

controle e para o aptâmero Antibac2 22 vezes. Um ensaio de especificidade foi conduzido 

com os aptâmeros marcados utilizando-se células de S aureus, E. co !i, Candida albicans e 

fibroblastos humanos. Para os dois aptâmeros (Antibac 1 e Antibac2) a ligação às células 

bacterianas foi significativamente superior à verificada para C. albicans e fibroblastos, 

demonstrando a especificidade dos mesmos para identificação de bactérias. Para o processo B 

após os 15 ciclos da SELEX foi realizada a cell-SELEX que começou com o produto do 15º 

ciclo sendo incubado com células de Saureus. Ao fim de 5 ciclos de seleção, os 

oligonucleotídeos selecionados foram clonados e sequenciados como no processo A. Onze 

diferentes sequências foram obtidas de 21 clones e as estruturas secundárias foram 

determinadas. Os aptâmeros obtidos pelo processo A apresentaram alta afinidade e 

especificidade para bactérias. Os aptâmeros obtidos pelo processo B serão avaliados quanto a 

estes parâmetros em trabalhos futuros. 



Development of aptamers for use as radiopharmaceuticals in the bacterial infection 

identification 

Iêda Mendes Ferreira 

ABSTRACT 

The difficulty in early detection of specific foci caused by bacteria in the bacterial infection 

has raised the need to search for new techniques for this purpose, since these foci require 

prolonged treatment with antibiotics and in some cases even drainage or, if applicable, 

remova I of prostheses or grafts. Detection of bacterial infections by scintigraphy had the 

advantage that a whole body image could be obtained, since specific tracers were available. 

This study aims to obtain aptamers specific for bacteria identification for future use as 

radiopharmaceutical. The SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential 

Enrichment) methodology can generate oligonuc\eotides (aptamers) that are able to bind with 

high affinity and specificity to a specific target, from small molecules to complex proteins, by 

using rounds of enrichment and amplification. Aptamers can be labeled with different 

radionuc\eotides such as 99mTc, 18F and 32p. In this study, aptamers anti-peptidoglycan, the 

main component of the bacterial outer cell wall, were obtained through SELEX. Whole cells 

of Staphylococcus aureus were also used to perform the SELEX to cells (cell-SELEX). The 

selection of aptamers was performed by two different procedures (A and B). The A process 

has been accomplished by 15 SELEX rounds in which the separation of the oligonuc\eotides 

bound to the peptidoglycan of unbound ones was performed by filtration. In the B process 15 

SELEX rounds were performed using the centrifugation for this separation, followed by 5 

rounds cell-SELEX. The SELEX started with a pool of ssDNA (single stranded DNA). For A 

process, initially a library of ssDNA was incubated with peptidoglycan and the amplification 

of oligonucelotides that were able to bind to peptidoglycan was performed by PCR 

(Polymerase Chain Reation). The amplified oligonuc\eotides were again incubated with 

peptidoglycan, amplified and purified. At the end of 15 selection rounds the selected 

oligonuc\eotides were c\oned. The product of recombination was used to transform 

Escherichia coli Topl OF'. The plasmid DNA from 40 selected co\onies were extracted and 

quantified. The plasmids were sequenced, two different sequences (Antibac 1 and Antibac2) 

were obtained and their secondary structures determined. The aptamers obtained were 

synthesized and labeled with 32p. The \abeled aptamers were incubated with S. aureus cells 

and the amount of radiolabeled ssDNA was determined by liquid scintillation spectrometry. 



The oligonucleotides library labeled with 32p was used as control. For the aptamer Antibac1 

the radiation linked to the pellet was 28 times higher than obtained with the control and for 

the Antibac2 was 22 higher. A specific assay was conducted with labeled aptamers using S. 

aureus, E. co ti, Candida albicans and human fibroblasts. For both aptamers (Antibacl and 

Antibac2) binding to bacterial cells was significant1y higher than for C. albicans and 

fibroblasts, demonstrating their specificity for bacteria. For B process, after 15 SELEX rounds 

was performed the cell-SELEX starting with the products 15th round being incubated with S. 

aureus cells. The amplified oligonucleotides were incubated again with the bacteria in the 

next round and so on. At the end of the 5 rounds of selection, the selected oligonucleotides 

were cloned and sequenced as in A processo Eleven different sequences from 21 clones were 

obtained and their secondary structures were determined. The aptamers obtained by process A 

showed high affinity and specificity for bacteria. The aptamers obtained by process B will be 

evaluated for these parameters in a future work. 
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A dificuldade na detecção precoce de focos infecciosos específicos causados por bactérias 

tem aumentado a necessidade de se pesquisar novas técnicas para este fim. O diagnóstico 

destes focos é, geralmente, difícil devido à ausência de sintomas e sinais (CUIJPERS; VOS; 

BLEEKER-ROVERS, 2007). Tendo em vista essa dificuldade, a medicina nuclear teria muito 

a contribuir para um diagnóstico precoce e não invasivo, desde que marcadores (ou 

traçadores) específicos estejam bem definidos. Técnicas de medicina nuclear permitem a 

detecção in vivo em humanos, de diferentes fenômenos fisiológicos e patológicos antes que a 

radiografia possa detectar anomalias, permitindo assim, a verificação de mudanças antes 

mesmo do início da doença (SIGNORE; GLAUOEMANS, 2011). 

Novos radiofármacos vêm sendo estudados, como antibióticos radiomarcados, que são 

utilizados para detectar infecções, além de outros agentes os quais são utilizados para interagir 

com leucócitos ou marcá-los diretamente, entretanto estas técnicas apresentam limitações 

relativas à especificidade ou dificuldade técnica, respectivamente (FERRO-FLORES; 

OCAMPO-GARCÍA; MELENOEZ-ALAFORT, 2012). 

Objetivando desenvolver radiofármacos para identificação de infecções causadas por 

bactérias, utilizou-se a técnica SELEX (do inglês "Systematic Evolution of Ligands by 

Exponential Enrichment") (TUERK; GOLO, 1990) para seleção in vitro de ácidos nucléicos 

ligantes (aptâmeros) capazes de ligarem-se especificamente a esses microrganismos. A 

triagem SELEX é uma técnica que envolve seleção progressiva de aptâmeros por repetição de 

ciclos de ligação, partição e amplificação a partir de uma biblioteca degenerada de ácidos 

nucléicos (TUERK; GOLO, 1990; ELLINGTON; SZOSTAK, 1990). Esses aptâmeros podem 

ser desenvolvidos pela uma ampla variedade de alvos, desde pequenas moléculas orgânicas 

até proteínas complexas ou células inteiras, podendo ser precisamente sintetizados por 

métodos automatizados (Gopinath, 2007). Durante a síntese, aptâmeros podem ser facilmente 

modificados pela adição de diferentes grupos químicos, bioconjugados ou pela introdução de 

bases modificadas que conferem resistência à ação de nucleases. Aptâmeros não são 

imunogênicos, apresentam um rápido processo de desenvolvimento, podem ser estocados até 

serem necessários, além de serem resistentes à desnaturação e degradação quando liofilizados 

(FERREIRA; MISSAILIOIS, 2007). 

Nesse estudo, foi utilizado como alvo para o desenvolvimento de aptâmeros o 

peptideoglicano, um dos principais componentes da parede celular bacteriana e também 

células íntegras de Staphylococcus aureus. 
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1.2- Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Obter aptâmeros específicos para identificação de bactérias. 

1.1.2 Objetivos específicos 

./ Utilizar bibliotecas de DNA de fita simples degeneradas para seleção de ligantes por 

enriquecimento exponencial (SELEX) para o peptideoglicano e células íntegras de 

Staphylococcus aureus; 

./ Clonar e sequenciar o pool de oligonucleotídeos enriquecido para caracterização dos 

ligantes (aptâmeros); 

./ Determinar a estrutura secundária dos aptâmeros selecionados; 

./ Sintetizar quimicamente os aptâmeros selecionados e marcá-los com radioisótopo 32p; 

./ A valiar a capacidade de ligação dos aptâmeros radioativos em células de 

Staphylococcus aureus. Escherichia coli. Candida albicans e fibroblastos humanos. 

1.3- Justificativa 

A identificação precoce de focos de infecção na bacteremia é crucial para a sobrevida, uma 

vez que estes focos requerem tratamentos prolongados com antibióticos, em alguns casos 

drenagem ou até mesmo, quando for o caso, a remoção de enxertos ou próteses. A erradicação 

incompleta destes focos pode provocar reincidência após a interrupção do tratamento, 

aumentando as taxas de mortalidade (VOS et aI., 20 10). 

Tendo em vista as dificuldades na detecção precoce e específica de focos de infecção 

causados por bactérias para um tratamento imediato, torna-se importante a pesquisa de novas 

técnicas diagnósticas. A detecção de infecções bacterianas por cintilografia teria a vantagem 

de uma imagem de corpo inteiro. Sendo assim, a medicina nuclear pode contribuir para 

imagem de infecções bacterianas, desde que traçadores específicos estejam bem definidos. 

Dentre as opções em estudo se encontram os antibióticos radiomarcados, como a 99mTc_ 

ciprofloxacina (BRITTON et aI., 2002). Estes representam uma alternativa atraente para o 

diagnóstico de infecções bacterianas, porém os resultados publicados são controversos e mais 

estudos são necessários para avaliar a eficácia desta classe de radiofármacos (SIGNORE; 

GLAUDEMANS, 2011). Macrófagos radiomarcados também têm sido utilizados, mas 

apresentam a desvantagem de ter um processo de produção laborioso, sendo necessárias 
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condições estéreis de manipulação, técnicos bem treinados e manipulação de sangue 

potencialmente contaminado (SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). Além disso, ambos 

apresentam as desvantagens de não serem específicos, não identificando o agente responsável 

pela infecção. 

Uma das principais aplicações de radiofármacos capazes de diferenciar infecção de 

inflamação asséptica seria para o diagnóstico de infecção em próteses ósseas e articulares. 

Com o aumento da expectativa de vida da população mundial, a alta confiabilidade e baixo 

custo do procedimento, a artroplastia total tornou-se um procedimento frequentemente 

utilizado para melhorar a qualidade de vida de pessoas que necessitam deste tipo de 

intervenção (ANGUITA-ALONSO; HANSSEN; PATEL, 2005). 

A infecção de prótese articular é uma complicação séria da cirurgia de substituição que leva a 

uma grande morbidade, diminuição do resultado funcional, aumento significativo de custos 

clínicos, psicológicos e financeiros. Os cirurgiões são confrontados com um cenário cada vez 

mais complexo, com maior prevalência em pacientes imunocomprometidos, aumento de co

morbidades e resistência bacteriana a antibióticos, juntamente, com vários fatores de risco 

cirúrgico e relacionados ao paciente (BAUER et ai., 2006). A incidência de infecção de 

prótese articular é estimada em uma faixa entre 1 a 3% na literatura internacional, sendo que 

os microrganismos causadores incluem: bactérias Gram-positivas, aproximadamente 65% dos 

casos; bactérias Gram-negativas aeróbicas aproximadamente 6% e anaeróbicas 4%; 

polimicrobianas 20%; fungos 1 % e cultura negativa 7% (DEL POZO; PA TEL, 2009). O 

diagnóstico diferencial entre inflamação asséptica e infecção nestes casos é de extrema 

relevância para orientar a conduta clínica a ser adotada, bem como para a identificação da 

classe do microrganismo envolvido nos casos de infecção. 

Neste projeto, aplicou-se a técnica SELEX como uma ferramenta para obtenção de ligantes de 

ssDNA (DNA de fita simples) específicos e de alta afinidade para bactérias. Embora 

aptâmeros estejam sendo estudados para aplicação como radiofármacos, especialmente para 

detecção de tumores, estes nunca foram avaliados para identificação de infecções bacterianas, 

o que caracteriza a originalidade da proposta. Com este trabalho, pretende-se estabelecer uma 

plataforma tecnológica para a produção de radiofármacos aplicáveis ao diagnóstico de 

doenças infecciosas. A técnica SELEX apresenta um baixo custo em comparação com os 

métodos de produção de anticorpos monoclonais e de pouco tempo de pesquisa para a 

obtenção com aplicação imediata na pesquisa clínica. 
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2.1 Aptâmeros 

Aptâmeros são oligonucleotídeos de fita simples que se ligam a seus alvos com alta afinidade 

e especificidade. Em 1990, Tuerk e Gold descreveram um novo método, utilizando química 

combinatória de biblioteca de ácidos nucléicos (DNA ou RNA), para selecionar 

oligonucleotídeos de RNA que se ligavam firme e seletivamente a certos alvos. A técnica 

conhecida como SELEX permite a obtenção de oligonucleotídeos de alta afinidade e 

especificidade para qualquer classe de moléculas orgânicas. Os ligantes de oligonucleotídeos 

gerados por esta técnica recebem o nome de aptâmeros (do inglês, "aptamers") derivado do 

Latin "aptw/'. ou seja, apto para ligar-se e "meros" derivado do Grego que significa partícula. 

Os aptâmeros podem ser utilizados para analisar o processo natural de reconhecimento de 

ácidos nucléicos-proteínas, para gerar inibidores de enzimas, hormônios e toxinas com 

potencial uso farmacológico, para detectar a presença de moléculas alvo em misturas 

complexas e para gerar composto líder para a química médica. 

Suas vantagens sobre métodos alternativos incluem ser uma técnica relativamente simples, 

requerendo equipamentos simples para seu isolamento, grande número de moléculas 

alternativas que podem ser triadas e sua simplicidade química (JAMES, 2000). 

As propriedades dos aptâmeros os capacitam para aplicação direta na detecção e quantificação 

de moléculas. Estes são requisitos importantes para o diagnóstico de doenças infecciosas por 

cintilografia. Deste modo, a técnica SELEX é um poderoso instrumento tanto para a pesquisa 

básica quanto para pesquisa clínica nesta área. 

2.1.1 Propriedades dos aptâmeros 

Sequências de fita simples de oligonucleotídeos apresentam uma capacidade intrínseca de 

assumir estruturas secundárias das mais variadas formas. O processo é, termodinamicamente, 

favorável e dirigido pelo pareamento de bases. Em uma biblioteca, de oligos aleatórios de fita 

simples são obtidas as mais diversas topologias com propriedade de ligação específica, tais 

como hastes, loops, saliências, grampos, pseudonós, triplex ou quadruplex (HERMANN; 

P A TEL, 2000). 

Não existem restrições para o desenvolvimento de aptâmeros de alta afinidade para uma 

molécula-alvo de interesse. Muitos aptâmeros apresentam afinidade superior aos anticorpos 
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monoclonais, além de poderem distinguir entre moléculas quirais e são capazes de reconhecer 

um epitopo distinto de uma molécula-alvo (MICHAUO et aI., 2003). 

Alvos, intimamente, relacionados podem ser diferenciados como, por exemplo, teofilina e 

cafeína. Diversos destes têm sido identificados para proteínas, tais como: enzimas T4 ONA 

polimerase (TUERK; GOLO, 1990); trombina humana (TASSET; KUBIK; STEINER, 1997; 

KUBIK et aI., 1994); transcriptase reversa de HIV -1 (CHEN et aI., 1996); fosfolipase A2 

humana (BRIDONNEAU et aI., 1998); Taq ONA polimerase (OANG; JAYASENA, 1996); 

fatores de crescimento de fibroblasto (JELLINEK et aI., 1995); de queratinócito (PAGRATIS 

et ai., 1997); fator derivado de plaqueta (GREEN et aI., 1996); anticorpos (WIEGANO et ai., 

1996); fatores de regulação gênica como o fator de elongação Tu (NAZARENKO; 

UHLENBECK, 1995); Rho de Escherichia co li (SCHNEIDER; GOLO; PLATT, 1993); 

proteínas Gag (LOCHRIE et aI., 1997); Rev de HIV-I (JENSEN et ai., 1994); moléculas de 

adesão como C04 (KRAUS; JAMES; BARCLA Y, 1998) L-selectina (O'CONNELL et aI., 

1996), e lectinas (BRIDONNEAU et aI., 1999) entre outros. 

A constante de dissociação (Kd) dos aptâmeros varia entre poucos picomoles por litro até no 

máximo poucos nanomoles por litro. Portanto, a afinidade destas moléculas por alvos 

específicos chega a ser maior do que as apresentadas pelos anticorpos monoclonais. Estas 

propriedades os capacitam como potenciais substitutos para os anticorpos monoclonais, uma 

vez que a relação custo/beneficio de produção destas moléculas é muito superior a da 

produção dos anticorpos. Também vale lembrar que, por serem ácidos nucléicos, podem 

reassumir sua conformação original após desnaturação, o mesmo não ocorre com os 

anticorpos. 

Modificações químicas podem introduzir novas características aos aptâmeros, melhorar sua 

capacidade de ligação ou aumentar sua estabilidade (GOLO et aI., 1995), também podem ser 

modificados quimicamente para se tornarem mais resistentes a ação de nucleases, 

normalmente encontradas nos fluídos biológicos. 

Uma modificação comumente usada é a utilização de pirimidinas com substituição de amina 

(NH2) ou flúor (F) na posição 2' da ribose ou desoxirribose. Estes nucleotídeos modificados 

são substratos das ONA polimerases utilizadas na PCR e, portanto não comprometem o 

processo da SELEX. Foi demonstrado também que modificações nas extremidades 3' ou 5' 

aumentam a resistência à degradação por nucleases, aumentando a meia vida dos aptâmeros 
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no plasma sanguíneo de minutos para horas (KHAN; MISSAILIDIS, 2008). Normalmente 

aptâmeros de DNA são mais resistentes que de RNA. 

Aptâmeros podem ser marcados com diferentes tipos de radioisótopos como 99mTc, 18F, 1251 e 

32p entre outros (KHAN; MISSAILIDIS, 2008). Estes estão surgindo como ferramentas 

promissoras no desenvolvimento de novos radiofármacos. 

2.1.2 Afinidade e especificidade dos aptâmeros 

Há evidências de que existe um número limitado de sítios de ligação nas proteínas para os 

aptâmeros. Primeiro, existe uma proporção bastante alta de proteínas contra as quais os 

aptâmeros têm sido descritos de que elas mesmas são ligantes para poliânions tais como 

ácidos nucleicos ou glicosaminoglicanos. De acordo com James, (2000), citando Bock et aI. 

(1992), Jellinek et aI. (1994), Lebruska et aI. (1999) e Tian et aI. (1995) isso inclui trombina e 

outras proteases da cascata de coagulação, numerosos fatores de crescimento ligados a 

heparina, fatores de transcrição celular e proteínas regulação vira\. Também, tem sido relatado 

que algumas proteínas ligadas a heparina, como a trombina, podem ter aptâmeros naturais no 

plasma (SURKE; HOFFMAN, 1998). 

Outra questão é o fato de que quando sítios de ligação dos aptâmeros em grandes moléculas

alvo são mapeados, percebe-se que essas ligações coincidem em um mesmo local da 

molécula, mesmo se os aptâmeros forem de sequências de famílias não relacionadas. Por 

exemplo, em todos os seis diferentes aptâmeros contra fatores de crescimento endotelial 

vascular, observou-se ligações em uma mesma região, competindo com a heparina e outros 

ligantes naturais e tendo ligações cruzadas para a mesma cisteína (JELLINEK et aI., 1994). Já 

os quatro aptâmeros, estruturalmente diferentes contra transcriptase reversa se ligavam a 

mesma região da enzima (SURKE et aI., 1996). Quando cinco sequências de diferentes 

aptâmeros contra CD4 foram analisadas, todos estavam ligados a uma única região de um dos 

quatro domínios da imunoglobulina, ao contrário dos anticorpos monoclonais, que definem 

vários epitopos em cada domínio. 

Esse foco de ligação de aptâmeros em uma pequena fração de grandes alvos 

macromoleculares sugere que o processo de seleção in vitro não acontece inteiramente de 

acordo com modelos simples de partição multialvo (V ANT -HULL et ai, 1998). Ao invés 

disso, sugere que os sítios de ligação favoráveis e desfavoráveis são distinguidos por 

diferenças de afinidade de muitas ordens de grandeza. Provavelmente, o maior obstáculo é 
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que a repulsão de Coulomb entre a coluna contendo fosfato de ácidos nucleicos e aminoácidos 

carregados negativamente, e resíduos de açúcar na superfície de muitas proteínas e 

glicoproteínas produz taxas de associação extremamente baixas. Isso significa que apenas 

uma pequena proporção da superfície de macromoléculas seria "visível" ao aptâmero, regiões 

de alta exposição ao solvente em que resíduos carregados positivamente fornecem um grau de 

interação eletrostática para o aptatopo (área do aptâmero que se liga ao alvo). Isso é mais 

estudado no caso de aptâmeros de ONA anti-trombina. Pela mudança de uma arginina crítica 

por glutamato, a ligação de aptâmeros foi abolida (TSIANG et aI., 1995). A forma mutante de 

trombina foi, posteriormente, utilizada para selecionar mais aptâmeros e estes se ligaram a 

regiões homólogas que foram reconhecidas pela primeira geração de aptâmeros (TSIANG et 

aI., 1995). 

Quando medido, foi verificado que aqueles alvos que influenciam no aumento do número de 

aptâmeros, os quais apresentavam alta similaridade, possuíam afinidade mensurável também 

para oligonucleotídeos não selecionados. Por exemplo, a proteína p da Escherichia calí tem 

uma afinidade para oligos de RNA não selecionados na faixa de 1 11M e pode ser utilizada 

para isolar aptâmeros específicos que se ligavam com afinidade de aproximadamente 1 nM 

(SCHNEIDER; GOLO; PLA TT, 1993). Essa observação sugere que a afirmação de que alta 

afinidade necessariamente produz alta especificidade (EATON; GOLO; ZICHI, 1995) não é 

segura. Contudo, a evidência sugere que aptâmeros podem apresentar grande especificidade. 

De acordo com J ames, (2000), citando Paborsky et aI., (1993), Chen et aI., (1996) e Conrad 

et aI., (1994) isso porque, diferentes enzimas com atividade similar podem ser distinguidas. 

Por exemplo, trombina a poderia ser distinguida da trombina y; a transcriptase reversa do 

vírus da imunodeficiência felina pode ser distinguida da enzima homóloga de três outros 

retrovírus; duas enzimas da proteína kinase C que diferem em apenas 23 resíduos foram 

também diferenciadas. Entre as vantagens de usar aptâmeros, pode-se mencionar a sua 

habilidade de discriminar entre enantiômeros, como a discriminação entre L e O-citrulina e a 

diferença de 6 vezes verificada no Kd entre a L e O-arginina (FAMULOK et aI., 1994). 

De acordo com James (2000) citando Wang et aI. (1996), aptâmeros contra antibióticos 

aminoglicosídicos têm sido particularmente específicos, com aptâmeros anti-tobramicina 

apresentando afinidade 3-4 vezes menor para outros aminoglicosídeos. Além disso, aptâmeros 

contra cafeína apresentaram afinidade 10.000 vezes inferior para teofilina, que difere apenas 

em um grupo meti I (JENISON et ai., 1994). Todavia, existe limite para especificidade, como 
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se poderia esperar. Por exemplo, aptâmeros contra coenzima A, também, reconhecem AMP 

(BURKE, & HOFFMANN, 1998), aqueles contra xantina reconhecem guanina, mas não 

reconhecem adenosina, citosina nem uracila (KIGA et aI., 1998). 

2.2 Seleção in vitro de Iigantes específicos de ácido nucléico por enriquecimento 

exponencial (SELEX, do inglês "Systematic Evolution of Ligands by Exponential 

Enrichment") 

A química combinatória é uma importante tecnologia para a indústria, para a pesquisa 

biotecnológica e farmacêutica, para descobrir novos materiais ou moléculas com propriedades 

desejáveis, novas drogas e catalisadores. Ela é caracterizada pela síntese e triagem simultânea 

de grandes bibliotecas de compostos distintos, mas relacionados entre si para identificar e 

isolar moléculas funcionais. 

Os ácidos nucleicos são compostos muito atrativos para a química combinatória, pois eles são 

capazes de se enovelar em estruturas secundárias e terciárias definidas, e podem ser 

facilmente amplificados por PCR ou transcrição in vitro. Bibliotecas muito complexas de 

oligonucleotideos aleatórios com cerca de 1015 diferentes moléculas podem ser produzidas por 

síntese química e triados em paralelo para uma funcionalidade particular como alta afinidade 

de ligação ao alvo ou atividade catalítica (ribozimas, ONAzimas)(STOLTENBURG; 

REINEMANN; STREHLITZ, 2007). 

O aspecto mais revolucionário da SELEX é a seleção de ligantes pelo uso de bibliotecas de 

oligonucleotídeos sintetizados quimicamente, sem a restrição de ter que ser selecionado ou 

produzido em um organismo vivo (STOLTENBURG; REINEMANN; STREHLITZ, 2007). 

2.2.1 O processo da técnica SELEX 

A SELEX se inicia com a obtenção de uma biblioteca de sequências de fita simples de 

nucleotídeos aleatórios (ONA ou RNA) (TUERK; GOLO, 1990). A biblioteca é constituída 

por oligonuc\eotídeos contendo uma região aleatória flanqueada por uma região conservada. 

A região conservada permite a ligação de iniciadores específicos para uma reação de PCR. 

Cada sequência de fita simples (seja de RNA ou ONA) apresenta propriedades específicas de 

interações não covalentes com outras moléculas, devido a suas conformações secundárias. A 

diversidade molecular desta biblioteca depende do número de posições aleatórias de 

nucleotídeos. O processo SELEX está ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1- Esquema do processo SELEX. Modificado de RAY; WHITE, 2010. 

No segundo passo da SELEX, os oligos devem ser incubados com uma molécula alvo, que 

neste estudo foi o peptideoglicano (principal componente da parede celular bacteriana), na 

presença de um tampão de escolha (PBS) e na temperatura desejada (37°C). Esses fatores 

controlam a estringência do processo de ligação dos ácidos nucléicos às moléculas de 

interesse. Durante a incubação uma pequena fração de moléculas tende a se ligar ao alvo. Os 

oligos que se ligam são separados dos que não se ligaram ou que se ligam fracamente através 

de uma técnica padrão de separação fisica . 

Nesse trabalho, foram utilizados filtros de nitrocelulose para a retenção dos oligos ligados ao 

peptideogl icano. A Iternativamente, foi real izada também a separação dos mesmos por 

centrifugação. A população de sequências de ol igonucleotídeos ligados ao peptideoglicano foi 

isolada e amplificada por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). O dsDNA (DNA de fita 

dupla) resultante, foi transformado em um novo pool de 01 igonucleotídeos pela separação em 

ssDNA (DNA de fita simples). Esse novo e enriquecido pool de oligonucleotídeos foi 

utilizado para a reação de ligação com o alvo no próximo ciclo. O pool inicial de 

oligonucleotídeos aleatórios é reduzido a poucas sequências com afinidade e especificidade 

mais elevadas para o alvo através de ciclos interativos de seleção. 
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o número de ciclos depende de vários parâmetros, como características e concentração do 

alvo, estrutura da biblioteca inicial de oligonucleotídeos de DNA aleatórios, condições de 

seleção, razão moléculas-alvo/nucleotídeos ou o rendimento do método de partição. 

A afinidade dos oligonucleotídeos para o alvo é influenciada pela estringência das condições 

de seleção. À medida que os ciclos da SELEX progridem, aumenta-se a estringência da 

reação através da diminuição da concentração do alvo. 

A detecção do enriquecimento oligonucleotídeo-alvo específico indica o fim do processo 

SELEX. O último ciclo é interrompido depois da amplificação e os produtos de peR são 

c1onados para caracterização dos aptâmeros a partir do pool selecionado. Os aptâmeros 

individuais são sequenciados e as sequências analisadas. 

A SELEX para seleção de aptâmeros é caracterizada pela repetição das etapas de ligação, 

partição, amplificação e condicionamento. Porém, não existe um protocolo SELEX 

padronizado para todos os alvos. A SELEX e as condições de seleção específicas dependem 

do alvo, da biblioteca, das características desejadas e da aplicação dos aptâmeros a serem 

selecionados. 

2.2.2 A SELE X para células (Cell-SELEX) 

Tipicamente, aptâmeros são selecionados pela realização da SELEX in vitro contra um alvo 

purificado. Utilizando alvos purificados tem-se a vantagem de alcançar enriquecimento, 

facilmente, durante o processo de seleção se o alvo assume uma conformação estável. Quando 

alvos estão presentes em um estado modificado, ou se o potencial domínio ligante é 

mascarado num contexto fisiológico, os aptâmeros podem não reconhecer a estrutura natural 

desses mesmos alvos (YE et aI., 2012). 

Para evitar a desvantagem de aptâmeros selecionados contra uma conformação não nativa do 

alvo, uma estratégia usando células inteiras como alvo para seleção de aptâmeros foi 

desenvolvida, a cell-SELEX. Ao contrário da SELEX baseada em proteína, a cell-SELEX não 

exige qualquer conhecimento prévio da conformação do alvo. Visto também, não é necessário 

purificar proteínas alvo por processos que podem comprometer a conformação nativa. Todas 

as moléculas da superfície celular permanecerão no seu ambiente nativo mantendo sua 

conformação nativa e possíveis modificações pós-traducionais durante todo o processo de 

seleção. Assim, aptâmeros selecionados utilizando células vivas inteiras serão capazes de se 
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ligar a confonnação tridimencional natural do alvo nas células. Isto apresenta grande 

potencial na pesquisa biomédica e no desenvolvimento de células específicas para diagnóstico 

e terapia (YE et aI., 2012). 

2.2.3 Biblioteca de oligonucleotídeos 

Um dos aspectos importantes para o desenho da biblioteca de oligonucleotídeos é o tamanho 

da região aleatória. Teoricamente, uma biblioteca constituída por oligonucleotídeos com 40 

posições aleatórias, ou seja, qualquer nucleotídeo entre A, C, G, ou T em cada uma das 

posições é representada por 1,2 x 1024 sequências individuais (440). Entretanto, a prática tem 

demonstrado que a biblioteca apresenta uma diversidade entre 10 14 a 10 15 (TUERK; GOLD, 

1990). 

Quando projetamos uma biblioteca, desejamos produzir sequências que possam ser 

amplificadas e transcritas com alta eficiência, de uma grande diversidade de estruturas tanto 

quanto possível e a baixo custo. Bibliotecas de oligonucleotídeos com regiões aleatórias de 

20-80 nucleotídeos são, comumente, usadas para experimentos de seleção in vitro 

(STOLTENBURG; REINEMANN; STREHLITZ, 2007). Como a região aleatória, tem um 

comprimento (N) e as bases possíveis para cada posição são A, T, C e G, a sequência espacial 

disponível para a biblioteca é 4N
• O número máximo de moléculas que podem ser 

manipuladas em laboratórios padrão de biologia molecular é de 10 15 moléculas, e erros de 

síntese e processamento devem ser estimados reduzindo essa diversidade para 10 13 a 10 14
• O 

N deve ser ao redor de 22- 24 para alcançar esse limite prático. 

Um fator que limita o tamanho do N é que os erros se acumulam a cada ciclo e um ponto é 

atingido em que moléculas sintetizadas incorretamente começam a ter um impacto 

significativo na qualidade da biblioteca, o limite não é preciso, mas o ideal seria utilizar 

bibliotecas numa escala menor que 120 nucleotídeos. Nesse caso, sugere-se um limite de 

cerca de 70-80 nucleotídeos aleatórios (lAMES, 2000). 

No que se refere à seleção de aptâmeros de DNA, essa biblioteca pode ser usada diretamente 

no primeiro ciclo da SELEX. Iniciadores (direto e reverso) permitem a amplificação dos 

oligonucleotídeos selecionados em cada ciclo da SELEX. Assume-se que moléculas de DNA 

sintetizadas quimicamente são amplificadas pela polimerase com diferentes eficiências. 

Devido a essa síntese, podem ocorrer perdas de algumas sequências ligantes após o primeiro 

ciclo de seleção (STOLTENBURG; REINEMANN; STREHLITZ, 2007). 
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Ácidos nucleicos naturais e bibliotecas de oligonucleotídeos modificadas quimicamente foram 

utilizados em alguns experimentos SELEX com o objetivo de aumentar a complexidade da 

biblioteca, para introduzir novas características como grupos funcionais (proporcionando 

novas possibilidades de interação com moléculas-alvo), para aumentar a estabilidade de 

conformações com oligonucleotídeos, ou para aumentar a resistência a nucleases, o que é 

importante para muitas aplicações de aptâmeros (KLUSSMANN, 2006). 

Existe um grande número de novos nucleotídeos funcionalmente modificados para construir 

tais bibliotecas para a seleção de aptâmeros, mas um aspecto vital é sua compatibilidade com 

as enzimas utilizadas na SELEX. 

2.2.4 Moléculas-alvo dos aptâmeros 

Desde 1990, a SELEX tem sido aplicada a diferentes tipos de alvo. Alvos inorgânicos, 

pequenas moléculas orgânicas, peptídeos, proteínas, carboidratos, antibióticos, alvos 

complexos como misturas de alvos, células inteiras e organismos foram utilizados para 

seleção de aptâmeros (KLUSSMANN, 2006). 

De acordo com Stoltenburg (2007) citando Green et aI. (1996), e Ellington e Szostak (1990) é 

importante destacar que aptâmeros podem ser desenvolvidos para moléculas ligadas a ácidos 

nucleicos (nucleotídeos, cofatores), para proteínas que se ligam a ácidos nucleicos como 

enzimas (polimerases) ou proteínas regulatórias e também para moléculas de natureza não 

associada aos ácidos nucleicos como fatores de crescimento e corantes orgânicos. Também 

Stoltenburg (2007) citando Hoffmann et ai. (1997) além de moléculas orgânicas, metais 

bivalentes também podem ser usados como alvos. Até então, o menor alvo molecular 

utilizado para seleção de um aptâmero é a etanolamina, uma molécula simples com dois 

grupos funcionais (MANN et aI., 2005). 

A amplitude de alvos para SELEX implica que a seleção de aptâmeros é possível para 

qualquer alvo. Mas, existem alguns pré-requisitos gerais para o alvo potencial ser selecionado 

com sucesso pelos aptâmeros de alta afinidade e especificidade. 

Uma vez definida a molécula-alvo, essa deve estar presente em quantidade suficiente e com 

alta pureza. Isso minimiza o enriquecimento de oligonucleotídeos ligantes inespecíficos e 

aumenta a especificidade da seleção. Algumas características do alvo que facilitam a seleção 

de um aptâmero são grupos carregados positivamente (por exemplo, amina primária), a 
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presença de grupos doadores e aceptores de hidrogênio e grupos planares (compostos 

aromáticos) (RIMMELE, 2003). 

A seleção de aptâmeros é mais difícil para alvos com caráter amplamente hidrofóbico e para 

moléculas carregadas negativamente, por exemplo, contendo grupos fosfato. Esses pré

requisitos dos alvos são devidos aos princípios básicos de interação intermolecular num 

complexo aptâmero-alvo. 

Os aptâmeros se ligam aos seus alvos pela combinação de complementaridade na forma, 

interações de emparelhamento entre compostos aromáticos e as bases dos aptâmeros, 

interações eletrostáticas entre grupos carregados ou ligações de hidrogênio (HERMANN; 

P A TEL, 2000). Aptâmeros sofrem mudanças conformacionais adaptativas na presença do 

alvo e na formação do complexo de ligação. 

O enovelamento em estruturas tridimensionais permite aos aptâmeros encapsular 

completamente pequenas moléculas-alvo pela geração de um receptáculo de ligação. Em 

alvos com alto peso molecular como proteínas, diferentes subestruturas na superfície da 

molécula são envolvidas na ligação com o aptâmero. Por exemplo, cadeias laterais de 

aminoácidos (Iisina) são frequentemente responsáveis por ligações de hidrogênio 

intermoleculares. 

2.3 Principais características das bactérias 

2.3.1 Estruturas externas à parede celular 

2.3.1.1 Glicocálice 

Muitos procariotos secretam em sua superfície uma substância denominada glicocálice. 

Glicocálice (que significa revestimento de açúcar) é o termo usado para as substâncias que 

circundam as células. O glicocálice bacteriano é um polímero viscoso e gelatinoso que está 

situado, externamente, à parede celular e é composto de polissacarídeos, polipeptídeos ou 

ambos. Sua composição química varia amplamente entre as espécies. Na maioria dos casos, 

ele é produzido dentro da bactéria e secretado para a superfície celular. Se a substância é 

organizada e está firmemente aderida à parede celular, o glicocálice é descrito como uma 

cápsula. Se a substância não é organizada e está fracamente aderida à parede celular, o 

glicocálice é descrito como uma camada viscosa. 
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Em certas espécies, as cápsulas são importantes para a contribuição da virulência bacteriana. 

Estas, frequentemente , protegem as bactérias patogênicas da fagocitose pelas células do 

hospedeiro. 

2.3.1.2 Parede celular 

A parede celular de uma célula bacteriana é uma estrutura complexa, semirrígida, responsável 

pela forma e proteção da célula servindo como ponto de ancoragem para os flagelos. 

Clinicamente, a parede celular é importante, pois contribui para a capacidade de algumas 

espécies causarem doenças e também por ser o local de ação de alguns antibióticos. Além 

disso, a composição química da parede celular é usada para diferenciar os principais tipos de 

bactérias (TORTORA; FUNKE; CASE, 2005). 

A parede celular bacteriana é composta de uma rede macromolecular denominada 

peptideoglicano (também conhecido como mureína), que está presente isoladamente ou em 

combinação com outras substâncias. O peptideoglicano é formado por um polissacarídeo 

constituído por um dissacarídeo repetitivo unido a polipeptídeos para formar uma rede que 

circunda e protege toda a célula. A porção dissacarídica é composta pelos monossarídeos 

denominados N-acetilglicosamina (NAG) e ácido N-acetilmurâmico (NAM), unidos pela 

ligação glicosídica P 1-4 (Figura 2). 
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Figura 2- N-acetilg licosamina (NAG) e Ácido N-acetilmurâmico (NAM) unidos como no peptideoglicano. A 
área púrpura claro mostra as diferenças entre as duas moléculas. A ligação entre elas é P 1---+4 (Fonte: 

TORTORA; FUNKE; CASE, 2005). 
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Os vários componentes do peptideoglicano estão reunidos na parede celular. Moléculas 

alternadas de NAM e NAG são ligadas em filamentos de 10 a 65 monossacarídeos para 

formar um "esqueleto" de carboidrato (a porção glicano do peptideoglicano). Filamentos 

adjacentes são ligados por polipeptídeos (a porção peptídica do peptideoglicano). Embora a 

estrutura da ligação varie, ela sempre inclui cadeias laterais de tetrapeptídeos, as quais 

consi stem de aminoácidos unidos aos NA Ms no esqueleto. Os aminoácidos ocorrem em um 

padrão alternado de fonnas D e L. Esse padrão é único, pois os aminoácidos encontrados em 

outras proteínas são formas L. As cadeias laterais paralelas de tetrapeptídeo podem ser ligadas 

diretamente umas às outras ou unidas por uma ponte cruzada peptídica, consistindo de uma 

cadeia curta de aminoácidos (Figura 3). 
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FigurlI 3- Estrutura do peptideoglicano. Juntos, o esqueleto de carboidrato (porção glicana) e as cadeias laterais 
de tetrapcptidcos (porção peptídeo) compõem o peptideoglicano. A frequência de pontes cruzadas peptídicas e o 
número de aminoácidos nessas pontes variam com a espécie de bactéria. (Fonte: TORTORA; FUNKE; CASE, 

2005) 

2.3. I .2. I Paredes celulares de bactérias Gram-positivas 

Na maioria das bactérias Gram-positivas a parede celular consiste de muitas camadas de 

peptideoglicano, formando uma estrutura espessa e rígida. Em contraste, as paredes celulares 

de Gram-negativas contêm somente uma camada fina de peptideoglicano. As paredes 

celulares das bactérias Gram-positivas contêm ácidos teicóicos, os quais consistem, 

principalmente, em um álcool (como o glicerol ou ribitol) e fosfato. Existem duas classes de 

ácidos teicóicos: ácido lipoteicóico, que atravessa a camada de peptideoglicano e está ligado à 

membrana plasmática. e ácido teicóico da parede, que está ligado à camada de 
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peptideoglicano. Devido à sua carga negativa (dos grupos fosfato) os ácidos teicóicos podem 

unir e regular o movimento de cátions para dentro e para fora da célula. Eles, também, podem 

assumir um papel no crescimento da célula, impedindo a ruptura extensa da parede e possível 

lise celular. Finalmente, os ácidos teicóicos fornecem boa parte da especificidade antigênica 

da parede; portanto, tornam possível a identificação de bactérias por testes laboratoriais 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2005). 

2.3.1.2.2 Paredes celulares de bactérias Gram-negativas 

As paredes celulares das bactérias Gram-negativas são mais complexas do que as das Gram

positivas, tanto em nível estrutural quanto químico (Figura 4). Em sua estrutura, a parede 

celular dos microrganismos Gram-negativos contém 2 camadas externas à membrana 

citoplasmática. Imediatamente antes desta, existe I delgada camada de peptideoglicano, que 

corresponde a apenas 5 a 10% da parede celular das bactérias Gram-negativas. A parede 

celular destas bactérias carece de ácido teicóico ou lipoteicóico. Na superfície externa da 

camada de peptideoglicano encontra-se a membrana externa, que é exclusiva das Gram

negativas. A área entre a superfície externa da membrana citoplamática e a face da membrana 

externa é conhecida como espaço periplasmático. Este espaço é na realidade um 

compartimento que contém 1 variedade de enzimas hidrolíticas importantes para a degradação 

de macromoléculas para o metabolismo da célula. Geralmente, estas enzimas incluem 

proteases, fosfatases, Iipases, nucleases e enzimas de degradação dos carboidratos. No caso 

das espécies Gram-negativas patogênicas, muitos dos fatores de virulência Iíticos como 

colagenases, hialuronidases, protesases e ~-Iactamase, encontram-se no espaço 

periplasmático. Este espaço também possui componentes de sistemas de transporte de açúcar 

e de outras proteínas de ligação para facilitar a captação de diferentes metabólitos e outros 

compostos. Algumas proteínas de ligação podem constituir componentes de 1 sistema de 

quimiotaxia, que percebe o ambiente externo da célula (MURRA Y, et aI., 2000). 
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Figura 4- Parede de bactérias aram-positivas, esquerda e parede de bactérias aram-negat ivas, direita. 

Modificado de MADIGAN el ai., 2003 
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2.4 Infecção e inflamação 

É relevante mencionar que inflamação não é sinônimo de infecção. A infecção é causada por 

patógeno exógeno, enquanto inflamação é a resposta do organismo ao patógeno ou lesão 

tecidual. A infecção é, muitas vezes, acompanhada de inflamação aguda, podendo durar horas 

ou dias, sendo geralmente resolvida sem lesões residuais, enquanto a inflamação crônica pode 

durar de algumas semanas a muitos anos e geralmente causa complicações tardias. Existem 

várias diferenças clínicas e histopatológicas entre inflamação aguda e infecção que são 

determinadas principalmente pela causa da inflamação e sua duração. 

A infecção inicia-se com a colonização de tecidos ou órgãos por patógenos exógenos. Em 

muitos casos microrganismos (bactérias, vírus, fungos, etc.) são considerados a causa da 

infecção. Os tecidos (ou órgãos) reagem à lesão causada por agentes nocivos com uma 

resposta que independe da possível causa. Este fenômeno associado é chamado inflamação 

aguda. 

A presença de antígenos não próprios ou produtos de degradação tecidual ativa mecanismos 

tais como: a liberação de histamina e serotonina, aumento da permeabilidade vascular, 

hiperexpressão de moléculas de adesão em células endoteliais e secreção de fatores 

quimiotáticos. Todos esses fenômenos induzem à circulação de leucócitos ao longo do 

endotélio e migração destes através da parede capilar. 

O sistema de complemento e a produção de anticorpos, juntamente com a liberação de 

mediadores amplificam a resposta local pelo contínuo recrutamento de células do sangue 

periférico, tais como granulócitos, linfócitos, monócitos e várias proteínas plasmáticas. A 

inflamação persiste até a eliminação do patógeno. 

Alguns alvos podem ser explorados para o diagnóstico por imagem cintilográfica na infecção 

e inflamação aguda, entre eles pode-se citar: o patógeno (bactéria, fungo, etc.), as células 

endoteliais ativadas, as citocinas envolvidas e mediadores deste processo, as macromoléculas 

que acumulam em tecidos inflamados devido à permeabilidade vascular aumentada e células 

polimorfonucleares (leucócitos e granulócitos) que migram para o tecido lesado (SIGNORE; 

GLAUDEMANS, 2011). Se este patógeno persiste, surge um tipo de inflamação crônica. 

Podem ser reconhecidos dois tipos principais de inflamação crônica: primária e secundária. 
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2.4.1 Inflamação crônica primária 

Nesse tipo de inflamação, a reação crônica característica é observada deste o início com 

pequeno aumento da vascularidade e permeabilidade e pouca ou nenhuma infiltração de 

neutrófilos. Isto é observado na resposta imune mediada por células contra células do 

organismo que se tornam alvo do sistema imune. Essa resposta imune continua após infecção 

por microrganismos intracelulares ou vírus, após geração de auto imunidade e após câncer ou 

transplante. 

Doenças auto imunes podem aumentar as diferenças histológicas características, variando de 

uma infiltração de linfócitos típica, como na tireoidite, até uma população mista de células T e 

B, células plasmáticas e neutrófilos, como na artrite reumatoide. Tumores apresentam 

infiltração por células linfomononucleares, essas por sua vez são observadas em rejeição de 

enxertos, por meio de uma infiltração típica por linfócitos citotóxicos. Nessa fase, os alvos de 

imagem são os linfócitos T e B, além de monócitos/macrófagos e células apoptóticas. 

2.4.2 Inflamação crônica secundária 

Esse tipo de inflamação ocorre devido à persistência dos estímulos que causaram a inflamação 

aguda. Se um agente inflamatório persiste, o caráter de lesão altera para inflamação crônica e 

células polimorfonucleares migram para fora da lesão. Enquanto que em uma inflamação 

aguda existe a vasodilatação, permeabilidade vascular e ativação endotelial, essas 

características tendem a se normalizar em uma inflamação crônica. 

A inflamação torna-se predominantemente mononuclear, consistindo de linfócitos e células da 

série monócito/macrófago, e a progressão adicional do processo é, principalmente, via 

proliferação dessas células de infiltração. Exemplos deste tipo de inflamação são infecções 

crônicas tais como tuberculose, levando a formação de granulomas crônicos, sarcoidose e 

dermatite de contato. Nessa fase, os alvos de imagem são predominantemente linfócitos T e 

monócitos. 

2.5 Radiofármacos para imagem de infecção 

2.5.1 67 Ga/ 68 Ga-citrato 

o 67Ga-citrato estabeléce uma ligação iônica com a transferrina circulante se comportando 

como um análogo do ferro. Ele utiliza os receptores de transferrina (CD71) para acessar a 

célula e depois se torna altamente estável dentro desta. O fluxo sanguíneo e a permeabilidade 
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vascular aumentados levam a distribuição e acúmulo de transferrina ligada ao 67Ga em áreas 

inflamadas, não sendo portanto um diagnóstico específico. O 67Ga, também liga-se a 

lactoferrina, que está presente em altas concentrações em focos infecciosos. Algum 67 Ga pode 

ser transportado também ligado a leucócitos. Tem-se observado absorção direta de certas 

bactérias, devido a alta afinidade de sideróforos e quelantes de baixo peso molecular para o 

67Ga produzidos por bactérias (SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

O complexo sideróforoYGa é, presumivelmente, transportado na bactéria, onde permanece 

até ser fagocitado por macrófagos (LOVE; PALESTRO, 2004). A especificidade desse tipo 

de complexo é muito baixa, tendo uma meia vida longa (78 h) e alta energia de radiação y. 

Essas características são desfavoráveis para imagem cintilográfica e causa aumento da dose 

de radiação absorvida pelo paciente e equipe (BEKERMAN; HOFFER; BITRAN, 1984). 

2.5.2 lmunoglobilina G policlonal humana 

A imunoglobilina G policlonal humana (lGH) é um anticorpo IgG específico não antigênico 

que pode ser marcado com 99mTc ou 1111n. O mecanismo de absorção da IGH não está 

completamente esclarecido, uma vez que se acumula em focos de infecção ao acaso. O 

acúmulo parece ser principalmente, resultado do extravasamento devido ao aumento de 

permeabilidade vascular (SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

2.5.3 Nanocolóides de 99tnTc-Albumina 

Nanocolóides são pequenas partículas de 30-80 nm de diâmetro derivadas da albumina. Após 

entrar na área infectada por extravasamento nos tecidos infectados, os nanocolóides se 

acumulam no sistema retículo-endotelial através da fagocitose pelos macrófagos 

(LIBERATORE et aI., 1992). 

Essas partículas são caracterizadas por rápida depuração sanguínea, razão alvo-radiação de 

fundo precoce após a administração, o que permite a conclusão do estudo, geralmente, dentro 

de horas. A técnica é fácil e barata; todavia, sua inespecificidade limita seu uso para imagem 

de infecção. 

2.5.4 Citocinas e quimiocinas 

As citocinas são proteínas e glicoproteínas com importante papel no controle homeostático do 

sistema imune. As citocinas marcadas apresentam ótimas características como radiofármacos 

tais como: baixo peso molecular; meia-vida curta e rápida depuração plasmática; alta 
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afinidade para ligar-se a receptores específicos; pronta disponibilidade pela técnica do DNA 

recombinante e ausência de imunogenicidade. 

As citocinas, interleucina-l (IL-I) e interleucina-8 (IL-8) são úteis no campo de infecção e 

inflamação aguda. A IL-I é uma citocina pró-inflamótoria com alta afinidade para um 

receptor específico expresso, principalmente, em granulócitos, monócitos e linfócitos e foi 

uma das primeiras citocinas utilizadas para imagem de inflamação aguda (BARRERA et ai., 

1998, VAN der laken et ai., 1998). 

A 1231_IL_1 se acumula em áreas infeccionadas, porém, apresenta efeitos colaterais (dor de 

cabeça e hipotensão) mesmo em baixas doses, impedindo aplicações clínicas em humanos. 

Consequentemente, um receptor antagonista IL-l radiomarcado (lL-l ra) foi desenvolvido 

com a mesma afinidade para receptores IL-l, mas sem atividade biológica. Marcado com 1231 

foi observado acúmulo em focos infecciosos (VAN der Laken et aI., 1998). Entretanto, a 

absorção foi similar aos agentes não específicos marcados. 

A IL-8 é uma citocina quimiotática envolvida na ativação e recrutamento de neutrófilos para 

sítios infectados. A citocina tem sido marcada com 1231 e 99mTc e liga-se com alta afinidade 

aos receptores CXC tipo I e II abundantemente expressos em neutrófilos. Outra característica 

é que esse tipo de proteína se acumula em locais de infecção via neutrófilos circulantes 

seguida de sua migração no tecido inflamado (ORA TZ et aI., 2001; RENNEN et aI., 2003). 

2.5.5 Peptídeos antimicrobianos 

Peptídeos antimicrobianos são produzidos por fagócitos, células endoteliais e muitos outros 

tipos celulares e são um importante componente da imunidade inata. Eles fornecem proteção 

contra ataques microbianos. Sua expressão é induzida por contato com microrganismos ou 

produtos da atividade microbiana tais como lipopolisacarídeos ou citocinas pró-inflamatórias. 

Sua atividade antimicrobiana se baseia na interação direta com a membrana plasmática 

bacteriana por interação eletrostática e hidrofóbica (CHIANELLI et aI., 2008). São exemplos 

a lactoferrina humana (hLF), o fragmento de peptídeo ubiquicidina 29-41(UBI 29-41), o 

peptídeo neutrofílico humano 1-3 (HNP 1-3), peptídeos bacteriófagos, além disso peptídeos 

sintéticos derivados de naturais têm sido investigados como radiofármacos para imagens de 

infecções. 
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o fragmento do peptídeo ubiquicidina 29-41 (99mTc_UBI 29-41) liga-se, preferencialmente, a 

bactérias e fungos in vitro e acumula-se no local da infecção em animais experimentais, com 

rápida depuração renal, mínima excreção hepatobiliar e capacidade de detectar focos 

infecciosos em humanos. O agente foi rapidamente eliminado do corpo, mas a absorção nas 

lesões infecciosas e a razão alvo-radiação de fundo foram baixas (MELENDEZ-ALAFORT et 

al.,2004). 

O HNP 1-3 é um membro das a-defensinas, um potente imuno-adjuvante que induz a 

produção de citocinas, que promovem a produção de anticorpos antígeno específico e 

linfócitos T. Ele apresenta uma maior ligação às bactérias do que aos linfócitos ativados. O 

peptídeo foi rapidamente depurado da circulação via rins e bexiga, com baixa atividade no 

fígado e não se depositou no intestino (WELLING et aI., 1999). Já a hLF apresentou ligação 

preferencial para o fungo Candida albicans. O peptídeo 99mTc_hLF acumulou-se na vesícula 

biliar e intestino tornando-o desfavorável para detecção de infecções (WELLING et aI., 

2000). 

Devido a bacteriófagos terem uma especificidade natural para bactéria, é possível desenvolvê

los como agentes de infecção específicos. O bacteriófago M13 foi marcado com 99mTc e em 

modelos animais demonstrou uma rápida ligação para cada uma das cepas bacterianas usadas. 

Vários bacteriófagos radiomarcados foram investigados como potenciais agentes de imagem 

específicos para infecção, mas apenas 99mTc_E79 demonstrou especificidade para a bactéria 

hospedeira (RUSCKOWSKI et aI., 2008). 

2.5.6 Vitaminas 

As avidinas são uma família de proteínas presentes nos ovos de aves, anfíbios e répteis. A 

biotina (vitamina B7) é um composto de baixo peso molecular que se liga à avidina com alta 

afinidade. As imagens de infecção com avidinal111 In-biotina são baseadas no acúmulo não 

específico de avidina não marcada nos locais de infecção devido a permeabilidade vascular 

aumentada. A avidina é injetada como um agente pré-direcionado seguido por injeção 

intravenosa de biotina marcada 4 horas depois. A ll1 In-biotina livre foi depurada rapidamente 

via rins com absorção mínima pelos tecidos normais. A vantagem deste método foi uma boa 

razão alvo-radiação de fundo e imagem inicial (RUSCKOWSKI et aI., 1992). 

A vitamina B12 (cobalamina) é um cofator enzimático importante exigido em células em 

replicação rápida, tais como fungos e bactérias. Um derivado cobalamina marcada com 99mTc 
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C9mTc-PAMA(4)-cobalamina) foi desenvolvido para identificação de infecções causadas por 

Escherichia co/i e Staphylococcus aureus. A ligação foi rápida e específica in vitro nas cepas 

testes. A 99mTc-PAMA(4)-cobalamina foi depurada da maioria dos tecidos e discriminou entre 

intlamação estéril e infecção. Esse tipo de vitamina está sendo uma das escolhas promissoras 

para imagens de infecção em humanos. 

2.5.7 Antibióticos 

Imagens diretas da bactéria envolvida numa infecção é o melhor caminho para distinguir entre 

infecção e intlamação estéril. Na última década, vários agentes foram apresentados visando, 

especificamente, visualizar focos de infecção pela marcação do agente infeccioso. 

o radiofármaco mais intensamente usado nessa categoria é a 99mTc-ciprotloxacina, uma 

tluoroquinolona sintética de amplo espectro. Esse agente é absorvido por bactérias Gram

positivas e Gram-negativas e inibe a síntese de DNA pela ligação a DNA girase bacteriana 

(LAMBRECHT, 2011), que está presente em todos os grupos bacterianos, mesmo entre os 

resistentes. 

A 99mTc-ciprotloxacina é excretada principalmente pelos rins; tem baixo metabolismo no 

fígado e, geralmente, possui baixa absorção intestinal. Em um grande estudo multicêntrico 

coordenado pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), a 99mTc-ciprotloxacina 

mostrou ser um marcador muito sensível e específico de infecção (BRITTON et ai., 2002). 

Alguns anos depois, sua especificidade foi extensamente discutida (SOLANKI; DAS; 

BRITTON, 2003), porque sua capacidade de discriminar entre infecção e doença asséptica foi 

duvidosa. Em geral, não há provas convincentes de sua eficácia. Vários outros antibióticos 

têm sido radiomarcados com 99mTc, tais como alafosfalina, cefoperzaona, ceftizoxima, 

ceftriaxona, kanamicina, otloxacina, petloxacina, etc, a maioria são membros da classe das 

quinolonas. Alguns, também, foram radiomarcados com 18F para imagem com PET. 

2.5.8 Antifúngicos 

De acordo com uma abordagem semelhante a dos antibióticos, novos traçadores têm sido 

propostos para visualização específica de infecção fúngica. O tluconazol marcado com 99mTc, 

que se liga ao citocromo P450 fúngico, foi desenvolvido para detecção específica de infecção 

por C. a/bicans e Aspergillusfumigatus em camundongos. Ele acumula-se, preferencialmente, 

em infecções por C. albicans in vivo, enquanto que acúmulo em infecções bacterianas, 
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infecções por A.fumigatus e inflamação estéril foi significativamente menor (LUPETTI et aI., 

2002). 

2.5.9 Imagem de granulóci!os 

Leucócitos radiomarcados ainda são considerados o padrão ouro em termos de técnica de 

imagem em medicina nuclear para diagnóstico de infecções e inflamação aguda. 

2.5.9.1 Leucócitos marcados ex vivo com 99mTc ou 1IIIn 

Imagens utilizando leucócitos marcados são utilizadas desde 1970. Uma amostra de sangue de 

aproximadamente 50 mL é coletada e os leucócitos são separados das hemácias in vitro. Estes 

são marcados com 99mTc-exametazina (HMPAO) ou 111 In e reinjetados. Utilizando os 

procedimentos padrão de marcação, apenas alguns granulócitos são danificados, enquanto que 

a maioria dos linfócitos é destruída. As células danificadas são depuradas rapidamente da 

circulação após a reinjeção. 

Os leucócitos autólogos são caracterizados pela alta especificidade, porque eles só se 

acumulam em consequência de migração ativa em tecidos inflamados e permanecem no local 

em caso de infecção. Uma imagem tardia (24 h) é necessária para diferenciar infecção de 

inflamação asséptica (DATZ , 1994). Após a reinjeção intravenosa, leucócitos radiomarcados 

apresentam rápida depuração nos pulmões e no sangue, com migração progressiva no baço, 

fígado, medula óssea e nos locais de infecções. Os leucócitos radiomarcados se aderem 

primeiro ao endotélio vascular e depois migram para o foco inflamatório através do endotélio 

e membrana basal. 

L ,. d 99mT ~ b' 'd I ,. d 1111 . . eucocltos marca os com c tem su StItUl o eucocltos marca os com n para a malOna 

das indicações, devido a melhores características de radiação ideal. O III In tem meia-vida de 

67 h e energia de 173 e 247 KeV o que aumenta a carga de radiação, enquanto o 99mTc possui 

meia-vida curta (6 h) e uma energia de radiação y de 140 KeV. Entretanto, a maior vantagem 

dos leucócitos marcados com 111 In é que não há maior excreção renal, na bexiga ou intestino 

grosso. Ao contrário, o 99mTc-exametazina é liberado dos leucócitos dentro de alguns minutos 

após a administração e é excretado pelos rins (até 7% do marcado por hora) e principalmente 

pelo fígado e intestinos, assim perturbando a imagem do abdômen após 3 h. Portanto, o uso 

de leucócitos marcados com 111 In é mais aconselhado no caso de avaliação dos rins, bexiga, 

vesícula e intestinos. 
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Leucócitos radiomarcados são excelentes agentes de imagem na precisão diagnóstica. 

Entretanto, a preparação desses radiofármacos deve ser realizada em condições estéreis 

envolvendo um procedimento complicado e demorado, exigindo profissionais treinados. 

Além disso, a necessidade de manipular sangue potencialmente contaminado pode ser 

perigosa para técnicos e pacientes. 

2.5.9.2 Leucócitos autólogos marcados com Leukokit 

Devido às limitações supracitadas para o procedimento de marcação de leucócitos autólogos 

um procedimento simplificado de marcação que forneça proteção aos técnicos e pacientes e 

que possa ser aplicado de forma fácil e segura, simultaneamente, a vários pacientes, seria 

extremamente útil. Recentemente, a companhia farmacêutica GI Pharma ltaly, desenvolveu e 

patenteou um dispositivo fechado de uso único para introdução, manipulação, marcação, 

retirada de solventes e células em condições estéreis e sem mudança de pressão interna, o 

Leukokit®. Esse dispositivo melhora a qualidade e facilidade do procedimento de marcação. 

2.5.9.3 Leucócitos autólogos marcados com 18F_FDG 

Leucócitos autólogos têm sido marcados com tluorodesoxiglicose ( 18F_FDG) numa tentativa 

de desenvolver um traçador mais específico emissor de pósitron. A dosimetria de corpo 

inteiro e órgãos são comparáveis com os resultados de doses convencionais de leucócitos 

marcados com 111 In-oxina (FORSTROM et aI., 2002). 

Os resultados das investigações clínicas iniciais são encorajadores. Entretanto, existem várias 

desvantagens deste procedimento. A marcação eficiente de leucócitos com FDG é 

significativamente menor do que para 99mTc ou 111 In e há evidência que níveis de glicose 

sanguínea afetam a eficiência dos leucócitos marcados com FDG (PALESTRO; LOVE; 

MILLER, 2007). Devido à meia-vida curta do 18F (110 minutos) não é tecnicamente possível 

realizar imagem muito depois de 4-5 h após a injeção. 

Na maioria das situações clínicas, imagens em momentos tardios (24 h pós-injeção) são 

obrigatórias devido ao lento acúmulo de leucócitos em locais infectados em comparação com 

a medula óssea. Essa demora entre injeção e imagem não é possível utilizando 18F como 

radiomarcador. 
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2.5.9.4 Anticorpos monoclonais (mAbs) marcados antigranulócitos 

A utilização de mAbs radiomarcados contra antígenos de superfície presentes em granulócitos 

tem como vantagem seu fácil manuseio se comparado aos leucócitos autólogos. Além disso, 

não necessitam de manipulação de amostras biológicas potencialmente perigosas. Esta técnica 

permite imagem de corpo inteiro e detecta infecção em estágios precoces da doença que pode 

ser difícil de avaliar, clinicamente, ou por meio de radiografia. 

Em relação às desvantagens pode se citar seu alto peso molecular (levando a difusão lenta nos 

locais de inflamação), meia-vida longa no plasma, concentração lenta nos locais infectados e 

absorção no fígado devido à depuração pelo sistema retículo-endotelial. Portanto, um longo 

intervalo é necessário entre a administração dos mAbs marcados e a aquisição de imagens 

para ter uma boa razão alvo-radiação de fundo (6-24 h). 

Os mAbs radiomarcados ou seus fragmentos são sempre injetados em uma dose baixa (não 

farmacológica) para imagem cintilográfica, que raramente induz a qualquer efeito clínico ou 

colateral no paciente. O único efeito colateral que tem sido descrito em alguns casos de 

administração mAbs murinos é a indução de anticorpos humanos anti mAbs murinos 

desencadeando a resposta conhecida como HAMA (do inglês "human anti-mo use 

antibodies"), uma resposta do hospedeiro a antígenos estranhos. Se mAbs são injetados em 

pacientes com HAMA, eles podem afetar a biodistribuição, qualidade e relevância clínica de 

imagens. 

Estudos usando besilesomab (Scintimun®), um anticorpo IgG murino antigranulócito marcado 

com 991TITc, apresentou o problema da produção de HAMA após a primeira injeção, limitando 

assim, o uso desta técnica imunocintilográfica. O 99lTITc-fanolesomab (LeuTech®), também 

um mAbs murino, pode ser utilizado em baixa dose, não induzindo assim a HAMA. 

A ligação in vivo superior a 50% sugere envolvimento de maior acúmulo específico em locais 

infectados, tais como migração de leucócitos in vivo a partir da circulação para o foco 

(RENNEN et aI., 2001). Uma neutropenia transitória tem sido notada em alguns pacientes; no 

entanto, a maior parte desses casos não representou um problema clínico e não prejudicou a 

qualidade de imagem. Entretanto, a maior desvantagem dos mAbs é a incidência de reações 

cardiopulmonares sérias e potencialmente fatais associadas com seu uso. 
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A utilização de fragmentos de anticorpos (Fab') ou humanização de anticorpos pode superar a 

maioria das situações citadas anteriormente. Teoricamente, a imunogenicidade é menor, a 

depuração sanguínea é mais rápida e o acúmulo nas áreas infectadas é maior. Assim, foi 

desenvolvido sulesomab marcado com 99mTc (Leukoscan®), um fragmento Fab' do anticorpo 

IgG I murino. O Sulesomab não se acumula em infecção como resultado de ligação aos 

granulócitos circulantes, mas nos extravasamentos em locais infectados, não especificamente, 

por meio do aumento da permeabilidade vascular; porém, ele pode acumular-se após a ligação 

dos granulócitos ou ligar-se nos granulócitos ativados após extravasamento (SKEHAN et aI., 

2003). 

Devido à sensibilidade limitada e a presença de atividade intestinal não específica, 

especialmente em imagens tardias, leucócitos marcados não são uma alternativa para 

pacientes com doença intestinal inflamatória. Resultados controversos têm sido obtidos em 

estudos com pacientes com doença inflamatória, mas a taxa de resposta a HAMA foi 

insignificante em todos os casos. 

2.5.9.5 18F_FDG in vivo 

A absorção de fluorodesoxiglicose está presente em todos os leucócitos ativados, permitindo 

assim imagens de infecções e inflamações agudas. Os leucócitos utilizam glicose como fonte 

de energia, apenas após a ativação. O acúmulo de 18F_FDG em leucócitos está sendo 

explorado cada vez mais em imagem de infecções e inflamação. De fato, 18F_FDG tem 

substituído a cintilografia convencional. Com exceção de alguns órgãos (cérebro, coração, 

rins, bexiga e intestinos) a absorção fisiológica de 18F_FDG é baixa e a depuração a partir de 

tecidos não alvo é rápida (SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

Imagens com alto contraste de lesões podem ser obtidas precocemente (60 minutos) após a 

injeção do traçador. Consequentemente, uma das vantagens do procedimento do PET-FDG é 

que o diagnóstico pode ser feito com uma simples visita hospitalar. Visto que, as 

características do PET o tornam uma técnica de imagem preferível sobre a y câmara e SPECT. 

O PET fornece imagens 3D com maior resolução e maior sensibilidade, devido à aquisição da 

imagem não exigir o uso de colimador de chumbo (BLEEKER-ROVERS et aI., 2008). 

Umas das grandes vantagens do PET-FDG é sua utilização em muitas doenças infecciosas. 

Contudo, existem algumas desvantagens como, por exemplo, em países em desenvolvimento 

(mas também em alguns países desenvolvidos), instalações PET, cíclotron e radiofármacos 
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avançados não estão disponíveis. Por isso, os custos do PET-FDG são muito mais elevados 

que a cintilografia de leucócitos marcados. Também, deve-se ter em mente que PET-FDG 

detectam apenas o metabolismo de glicose aumentado e, portanto não pode discriminar entre 

infecção/inflamação e doença neoplásica. Consequentemente, a especificidade dessa técnica é 

menor que a de leucócitos marcados. Outra questão que merece ser destacada é o fato do FDG 

não ser capaz de distinguir entre as vias existentes na inflamação, o que pode ser relevante em 

alguns casos clínicos. 

2.6 Aptâmeros como fármacos 

2.6. J Ensaios clínicos de aptâmeros anticoagulantes 

Anticoagulantes são uma classe de fármacos utilizados para prevenir a coagulação durante 

certos procedimentos ou para tratar doenças cardiovasculares. A heparina é um dos 

anticoagulantes injetáveis maIS comumente utilizados. Uma das complicações sérias do 

tratamento com heparina é a hemorragia espontânea e a redução das plaquetas no sangue. A 

alergia a heparina também impede o tratamento de alguns pacientes. Devido a essas 

complicações, muitos trabalhos têm sido realizados para desenvolver novos anticoagulantes. 

O REG I (Regado Biosciences lnc) é um anticoagulante reversível baseado no fator IXa 

ligado ao aptâmero RB006 e um antídoto complementar o RB007. Este sistema aptâmero 

regulável tem sido aplicado em triagens clínicas durante intervenção coronariana percutânea. 

O RB006 é um aptâmero modificado com 2'-fluoropirimidina originalmente desenvolvido em 

2002 (RUSCONI et ai., 2002). 

O tàtor von Willebrand (vWF) possui um importante papel na cascata de coagulação através 

do recrutamento de plaquetas nas artérias danificadas. O aptâmero ARC 1779 liga-se 

especificamente ao domínio AI do vWF e bloqueia a sua ligação a receptores de membrana 

de plaquetas (glicoproteína Ib), assim induzindo efeitos antitrombóticos (DIENER et aI., 

2009). O ARC 1779 oferece um benefício terapêutico potencial em síndromes coronarianas 

agudas e doença de von Willebrand. Além disso, as ações do ARC I 779 podem ser facilmente 

revertidas através da ligação a um oligonucleotídeo de sequência complementar, uma 

característica diferente de quaisquer outros agentes anti-plaquetários (COSMI, 2009). 

Atualmente, ARC 1779 está em ensaios clínicos fase II para microangiopatias trombóticas e 

em pacientes com doença da artéria carótida submetido à endarterectomia carotídea. 
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A trombina é uma protease sérica e um ativador chave de várias proteínas na cascata de 

coagulação. O NUl72 é um aptâmero selecionado para se ligar e inibir a trombina. O NUl72 

é administrado por via intravenosa durante procedimentos cirúrgicos cardiovasculares agudos 

para evitar a formação de coágulos sanguíneos. Este aptâmero está sendo avaliado em ensaios 

clínicos de fase 11 como anticoagulante em tratamentos de doenças cardíacas pela empresa 

ARCA Biopharma. 

2.6.2 Ensaios clínicos de aptâmeros anti-angiogênicos 

A angiogênese é um processo vital no crescimento e desenvolvimento, na cicatrização de 

feridas e tecidos de granulação. Entretanto, a angiogênese, também, pode contribuir para 

processos patológicos como crescimento tumoral, progressão cancerígena e degeneração 

macular. Agentes anti-angiogênicos são uma classe de inibidores que previnem ou retardam a 

neovascularização indesejada. 

O Pegaptanib (nome da marca Macugen), é um aptâmero de RNA anti fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF). Esse medicamento é o primeiro aptâmero aprovado pelo Food 

and Drug Administration (US-FOA). Sua aprovação se deu em dezembro de 2004 como um 

agente terapêutico anti-angiogênico utilizado para tratamento da degeneração macular 

relacionada à idade (AMO), uma doença da visão que não causa cegueira total, mas a perda 

da visão central, deixando apenas a visão periférica ou lateral intacta. 

O Pegaptanib liga-se ao domínio ligante de heparina do VEGF165 e inibe, eficazmente, a 

ligação do VEGF ao seu receptor, o que leva a uma inibição do crescimento dos vasos 

sanguíneos. Recentemente, um estudo de fase 2/3 indicou que Pegaptanib foi eficaz no 

tratamento do edema macular diabético (SUL TAN et aI., 2011). 

O Pegaptanib continua a ser usado, clinicamente, mas também compete com inibidores de 

VEGF baseado em anticorpos tais como Ranibizumab (nome comercial Lucentis, Genentech 

Inc, aprovado em 2006), um anticorpo monoclonal recombinante humanizado com alta 

afinidade para todas as isoformas de VEGF humano (VAN WIJNGAARDEN; COSTER; 

WILLlAMS, 2005). 

O ARC 1905 é um aptâmero de RNA selecionado para ligar ao componente 5 do 

complemento (C5), uma importante proteína na AMO. O sistema complemento é parte do 

sistema imune que se baseia num certo número de proteínas produzidas pelo fígado. Quando o 
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sistema é acionado, uma cascata enzimática é ativada, que estimula a produção de citocinas. 

Essas recrutam células inflamatórias e ativa o complexo de ataque a membrana (MAC). 

A inibição do C5 previne a formação dos fragmentos terminais críticos responsáveis pela 

patologia do tecido. C5 é pró-inflamatório e pró-angiogênico, assim como o MAC inicia alise 

celular e libera moléculas tais como fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e 

VEGF. Assim o ARC 1905, como inibidor de C5, inibe potencialmente a inflamação e a 

angiogênese componentes da AMO. O ARC 1905 é administrado por injeção intravítrea e está 

atualmente em ensaios clínicos de fase I pela empresa Ophthotech, onde é co-dosado com um 

fragmento de anticorpo específico anti VEGF (ranibizumab). 

O E I 0030 é um aptâmero selecionado para se ligar ao PDGF, uma proteína crítica de 

maturação e recrutamento de pericitos (BRADLEY; ROBINSON, 2007). O EI0030 está 

atualmente em ensaios clínicos de fase II para degeneração macular relacionada à idade. 

2.6.3 Ensaios clínicos de aptâmeros em oncologia 

O AS 1411 é considerado o primeiro aptâmero anticancerígeno. O AS 1411 se liga a nucleolina 

uma proteína de matriz nuclear que pode ser encontrada na superfície de células cancerígenas. 

Foi demonstrada a presença do AS 1411 ligado a nucleolina na membrana plasmática. Esse 

tipo de aptâmero tem demonstrado ser eficaz em diversos estudos pré-clínicos em modelos 

animais tais como para o câncer de mama humano, câncer de pulmão, câncer pancreático e 

leucemia mieloide aguda (BATES et aI., 2009; GIRVAN et aI., 2006; SOUNDARARAJAN 

et aI., 2008). Os mecanismos propostos para a morte celular por AS 1411 envolvem a 

internalização do aptâmero via nucleolina e inibição subcelular de fator nuclear KB (GIRVAN 

et ai., 2006), bem como a desestabilização do mRNA da proteína 2 de Iinfoma de células B, 

uma proteína anti-apoptótica (SOUNOARARAJAN et ai., 2008). O AS1411 está atualmente 

em ensaio clínico de fase II para leucemia mieloide aguda pela empresa Antisoma Reserch. 

O aptâmero NOX-AI2 foi desenvolvido para ligar a quimiocina 12 (motivo C-X-C), uma 

quimiocina envolvida em metastáse tumoral, angiogênese e regeneração tecidual (SA YYEO 

et aI., 2009). O NOX-AI2 está em ensaio clínico de fase I para o tratamento de linfoma, 

mieloma múltiplo e transplante de células estaminais hematopoiéticas. 
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2.6.4 Ensaios clínicos de aptâmeros para diabetes 

o NOX-E36 é um aptâmero de RNA, comumente utilizado para ligar a quimiocina 2 (motivo 

C-C), uma quimiocina que está envolvida no recrutamento de monócitos, células T e células 

dendríticas para os locais de lesão, infecção e inflamação (CARR et ai., 1994). Esse tipo de 

aptâmero demonstrou uma significativa eficiência em reduzir a glomeruloesclerose do 

diabetes tipo 2 em modelos murinos (NlNlCHUK et ai., 2008). O NOX-E36 está atualmente 

em ensaios clínicos de fase I para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. 

2.7 Aptâmeros como radiofármacos e agentes para imagem 

2. 7.1 Imagem de inflamação com aptâmeros 

O primeiro exemplo da utilização de aptâmeros como sondas para imagem in vivo é 

representado pelo uso do aptâmero elastase específico NX21909 para imagem de diagnóstico 

de reação de Arthus em modelo murino, induzida pela deposição de complexos imunes 

(CHARLTON; SENNELLO; SMITH, 1997). O aptâmero foi marcado com 99mTc e injetado 

pela via intravenosa no membro anterior 3, 4 e 5 h após a indução da inflamação. Foram 

utilizados um aptâmero como controle negativo (NX303) e IgG de rato como controle 

positivo. 

A imagem dos ratos em 'Y câmera foi realizada a cada 10 minutos continuamente por 40 

minutos. Outras imagens foram feitas a cada hora, até 4 h após a administração do agente de 

imagem. O aptâmero elastase NX21909 mostrou maior intensidade que o oligonucleotídeo 

controle na reação passiva de Arthus do membro anterior e persistiu neste membro mais 

tempo que o controle. 

2.7.2 Imagem de trombo com aptâmeros 

A trombina é a última enzima no funcionamento da cascata de coagulação para clivar 

fibrinogênio em fibrina, que forma o gel de fibrina do tampão hemostático ou de um trombo 

patológico. Além do seu papel na coagulação sanguínea, também, desencadeia importantes 

ações anticoagulantes e vias antifibrinolíticas (PETÃJÃ, 2011). 

O aptâmero, ODN 1, liga-se ao exosítio 1, local de ligação do substrato de trombina, 

competindo assim com a fibrina pela ligação ao mesmo sítio na trombina (BOCK et ai., 

1992). Por outro lado, ODN2 reage com o exosítio 2, local de ligação da heparina na trombina 

(T ASSET; KUBIK; STEINER, 1997). Estes aptâmeros têm sido extensivamente, 
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caracterizados pela sua ligação à trombina e ODN 1 está sendo avaliado atualmente, em 

ensaios clínicos de fase 11 pela empresa ARCA Biopharmal Archemix Corpo como um 

anticoagulante para uso durante cirurgia da artéria coronária. O aptâmero não modificado e 

instável in vivo, NUl72, deve ser administrado por infusão intravenosa contínua (ESPOSITO 

etal.,2011). 

Para gerar imagens dependentes de trombina, em métodos de imagem de trombos mediados 

por aptâmeros, os aptâmeros radiomarcados devem formar um complexo terciário com a 

trombina ligada à matriz de fibrina. Por essa razão ODN2, mas não ODNl, tem sido utilizado 

para imagem de trombos (DOUGAN et aI., 2003). 

Experimentos in vitro mostraram que ODN2 marcado com 1231 e 1251 pode formar um 

complexo terciário (com trombina e fibrina) em coágulos, uma necessidade para imagem de 

trombo, indicando assim, que a interferência alostérica do sítio ligado a fibrina (exosítio 1) 

não impede ODN2 de ligar-se ao exosítio 2. Absorção de ODN2 dependente de trombina foi 

observada com marcação de coágulos in situ e pela marcação de coágulos pré-formados. 

2. 7.3 Aptâmeros como reagentes de imagem in vivo no câncer 

O aptâmero TTA 1 contra tenascina C (TN-C) foi gerado por um cruzamento do experimento 

SELEX, com proteína recombinante purificada, com a cell-SELEX, com células de 

glioblastoma U251 TN-C (HICKE et aI., 2001). Este derivado TTAl foi conjugado com acetil 

mercapto diglicina (MAG2) na extremidade 5' e marcado com 99mTc para realização de 

tomografia computadorizada de emissão de fóton único (HICKE et ai., 2006). 

Os aptâmeros marcados com 99mTc foram examinados em modelos murinos xenoenxertados 

de glioblastoma e câncer de mama (HICKE et aI., 2006). Imagens de glioblastoma e câncer de 

mama foram realizados várias vezes após a injeção intravenosa em camundongos usando a y

câmara. Três horas após a injeção, a massa tumoral foi visível, assim como o fígado e a 

bexiga. Dezoito horas após injeção, as duas maiores vias de depuração estavam inteiramente 

limpas de qualquer radioatividade e o tumor estava claramente visível (HICKE et aI., 2006). 

Aptâmeros para a glicoproteína mucina I da superfície celular (MUC 1) também foram 

marcados com 99mTc (FERREIRA; MA TTHEWS; MISSAILIDIS, 2006). Os aptâmeros, 

nomeados AptA e AptB foram selecionados contra a proteína nuclear ou a proteína 

glicosilada, respectivamente. Vários agentes quelantes foram conjugados aos aptâmeros. 
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Aptâmeros multi complexos mostraram retenção aumentada do complexo na circulação sem 

aumento da imunogenicidade ou alterar adversamente suas propriedades de penetração 

tumoral. Os dados de biodistribuição dos produtos marcados mostraram diferenças que 

dependem do tamanho do conjugado e tipo de ligante (BORBAS et aI., 2007). Quatro tipos de 

quelantes foram acoplados ao aptâmero anti-MUCI para gerar um novo complexo para 

imagem diagnóstica com propriedades melhoradas: MetCyc, MAG3, DOTA e 4 (aptâmero 

tetramérico ). 

Diferentemente do monomérico Tc-MetCyc-Apt e Tc-MAG3-Apt, os compostos 

tetraméricos, DOTA e 4, conjugados com 99mTc foram capazes de ligar quatro moléculas de 

aptâmeros modificados na extremidade 5' por inserção de grupos amino para facilitar o 

acoplamento com os ligantes terminais carboxílicos e na extremidades 3' para proteger contra 

degradação de nucleases. Ambos aptâmeros monomérico e tetramérico foram testados em 

ratos portadores de xenoenxertos de câncer de mama MCF7. Comparado aos compostos 

biomarcadores monoméricos, DOTA e 4 mostraram um aumento de retenção na circulação 

devido ao seu maior peso molecular. Apesar dos complexos tetraméricos, apresentarem 

retenção tumoral melhorada e propriedades farmacocinéticas comparadas aos compostos 

monoméricos, estudos de biodistribuição revelaram presença de tecnécio livre no estômago e 

intestino grosso (BORBAS et ai., 2007). 

Aptâmeros anti-MUCl, também, foram conjugados com sucesso ao quelante MAG2 e os 

complexos foram marcados com 99mTc (PIEVE; PERKINS; MISSILIDIS, 2009). Análises de 

dois conjugados aptâmero-radionuclídeo (AptA e AptB) e propriedades de biodistribuição em 

ratos nude xenoenxertados, apresentaram forte ligação ao 99mTc (70-80% para AptA e ~80% 

para AptB) e alta estabilidade in vivo, em termos de degradação e eliminação do metal. 

Ambos aptâmeros mostraram uma máxima absorção tumoral 5 h após injeção, apesar de que 

AptB teve maior taxa de acúmulo. AptB foi liberado mais rápido do alvo mantendo sua 

atividade constante entre 16 e 22 h, enquanto a atividade de AptA decresceu constantemente 

com o tempo. A atividade discrepante é consequência de um comportamento cinético 

diferente da ligação com o alvo molecular. De fato, AptB foi intemalizado na célula 

cancerígena mais rápido que AptA. Os níveis máximos de absorção tumoral e depuração 

foram atingidos 5 h após injeção para AptA e AptB. Apesar dos aptâmeros radiomarcados 

demonstrarem boa absorção e depuração, esses necessitam de otimização antes do uso 

diagnóstico. 
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2.7.4 Aptâmeros associados à nanopatículas. 

Aptâmeros, também, foram utilizados para funcionalizar nanopartículas para uma potencial 

aplicação de imagem em células in vivo (FAROKHZAO et aI., 2004; SAVLA et aI., 2011). 

Um intenso trabalho tem sido realizado utilizando dois aptâmeros A9 e AIO modificados com 

2' fluoro-pirimidina (2' Fy) gerados para ligação ao domínio extracelular de PSMA (antígeno 

de membrana próstata específico) (LUPOLO et aI., 2002). Esses aptâmeros se ligaram com 

alta afinidade às células epiteliais acinares do tecido canceroso de próstata. Eles foram usados 

para marcar nanopartículas, pontos quânticos (QOs), toxinas, ou RNA pequenos de 

interferência (siRNA) para células cancerosas de próstata (CERCHIA; DE FRANCISCIS, 

2010). 

Nanopartículas poli (O, L-ácido lático) (PLA)-PEG-COOH e micropartículas, conjugadas 

com o aptâmero A 1 O foram desenvolvidas para marcar as células (PSMA) in vivo 

(FAROKHZAO et aI., 2004). 

Derivados de PLA (ácido polilático) apresentam uma característica desejável através de sua 

carga superficial neutra a ligeiramente negativa, preservando a característica de ligação dos 

aptâmeros por interação com eles. Por outro lado, partículas com carga superficial positiva 

podem interagir não especificamente com aptâmeros carregados negativamente afetando suas 

propriedades de ligação. 

Para examinar a presença de conjugados nanopartículas-aptâmeros na superfície de células 

positivas-PSMA, o aptâmero AIO foi marcado na extremidade 5' com FITC e a absorção por 

células LNCaP (células que apresentam o antígeno PSMA presente em células de próstata 

cancerígenas) foi avaliada por microscopia de fluorescência. Imagens feitas após 2 h e 16 h de 

incubação mostraram uma internalização maciça do composto aptâmero-nanopartícula apenas 

2 h depois quano comparado ao grupo controle. 

PSMA, também, foi marcado usando conjugados aptâmeros-pontos quânticos (CHU et aI., 

2006). Um aptâmero diferente anti-PSMA, A9, foi selecionado e conjugado para 

luminescência de nanocristais para marcação celular. Antes da conjugação o aptâmero 

sintetizado foi biotinilado em suas extremidades 3' pela oxidação com periodato e conjugado 

a biotina hidrazida. (QIN; PYLE, 1999). 
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Experimentos de marcação foram realizados com células fixadas, vivas e células embebidas 

em matriz de colágeno. O conjugado aptâmero A9-pontos quânticos mostrou marcação 

específica in vitro para o alvo selecionado exibindo boa capacidade para penetrar e se manter 

nos tecidos. 

Pontos quânticos (QD), também, foram conjugados com o aptâmero MUCl e doxorrubicina 

(QD-MUCI-DOX), via ligação ao ácido hidrazina, para imagem in vivo e entrega de droga 

(SAVLA et aI., 2011). Estudos in vivo e in vitro confirmaram que o complexo QD-MUCl

DOX acumulou predominantemente no tumor e liberou eficazmente dentro de células 

cancerosas (SA VLA et aI., 201 1). 

Uma nova nanopartícula multifuncional de óxido de ferro superparamagnético termicamente 

reticulado (TCL-SPION) que pode detectar células de câncer de próstata (PC a) e entregar 

fármacos marcados foi desenvolvida (WANG et aI., 2008). A nanopartícula TCL-SPION foi 

conjugada com o aptâmero A 10 e o complexo testado para imagem de PCa e terapia, 

carregando o bioconjugado com DOX. 

Estudos de NMR confirmaram o potencial do complexo TCL-SPION-Apt como um contraste 

marcado mostrando que o bioconjugado pode detectar células PCa expressando PSMA com 

alta sensibilidade. O composto TCL-SPION-Apt carregado com DOX foi testado para 

atividade antiproliferativa, simultaneamente, contra as células LNCaP e linhagens de células 

PC3. Os resultados mostraram entrega seletiva para células expressando PSMA sem perda de 

citotoxicidade (WANG et ai., 2008). 

Além disso, nanopartículas PLA contendo corantes cianina incorporados foram testados para 

aplicação de imagens in vitro e in vivo (TONG et aI., 2010). Foi verificado que o complexo 

nanopartículas aptâmero A 1 OI Cy5-PLA se ligou e foi internalizado por células LNCaP e 

células de adenocarcinoma de próstata canina (PSMA positivas), mas não por células PC3 

(PSMA negativa). Os conjugados foram administrados intravenosamente a camundongos 

balblc e avaliada a biodistribuição in vivo usando o scanner LI-COR Odysser. Acúmulo de 

Cy5-PLA NP dentro de órgãos viscerais permitiu um aumento maior que 10 vezes na 

intensidade de tluorescência em comparação com a autotluorescência da radiação de fundo. 

Acúmulo esplênico de Cy5-PLA NP foi o maior de todos para os órgãos examinados (baço, 

fígado, rins, pulmão e coração). 
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Outra aplicação do aptâmero A9 anti-PSMA como agente de contraste molecular específico 

para imagem de câncer de próstata foi desenvolvido por Javier et aI. (JA VIER et aI., 2008). O 

aptâmero foi conjugado usando um aptâmero estendido onde a extensão é complementar a 

uma sequência de oligonuc1eotídeos ligadas a superfície de nanopartículas de ouro. A ligação 

de bioconjugados nanopartícula-aptâmero a células de próstata LNCaP foi avaliado por 

imagem de reflexão de células marcadas com microscopia confocal em modo de reflexão, 

mostrando uma forte ligação do aptâmero conjugado as células LNCaP que são células que 

apresentam o antígeno PSMA presente em células de próstata cancerígenas. Nas células PC3, 

negativas para o antígeno PSMA, a ligação do aptâmero conjugado foi mínima. 

Mais recentemente, imagem de tumor in vivo foi realizada usando o aptâmero sgc8, gerado 

por cell-SELEX em células de leucemia linfoblástica aguda humana e identificado a fim de 

interagir com a proteína tirosina kinase (PTK7). O aptâmero foi modificado a fim de gerar 

uma sonda ativável que consiste de ligação do aptâmero (fita-A), um ligante poli-T e uma 

pequena sequência de DNA complementar a uma parte da fita-A, com um fluoróforo e um 

supressor ligado a qualquer extremidade. Na ausência de ligação, o aptâmero é uma estrutura 

em grampo levando a uma fluorescência extinta. Quando a sonda se liga a receptores de 

superfície celular, sua conformação muda levando a ativação do sinal de fluorescência. Essa 

molécula foi injetada, intravenosamente, em ratos portadores de tumor e as imagens 

fluorescentes foram coletadas. O aptâmero ativável apresentou contraste de Imagem 

significativamente melhorada e tempo de diagnóstico encurtado para 15 minutos. 

2. 7.5 Conjugados de aptâmero-nanopartícula para imagem multimodo in vivo 

Recentemente, um sistema de imagem multi modo orientada para câncer, capaz de gerar 

imagem fluorescente in vivo, cintilografia e imagem de ressonância magnética em ratos, foi 

relatada usando o aptâmero AS1411 (HWANG et aI., 2010). O aptâmero AS1411 é um 

oligonuc1eotídeo rico em guanina que em solução se dobra em estruturas quadruplex, que o 

tornam muito estável e resistente à degradação pelas enzimas do soro. Este aptâmero que se 

liga a nuc1eolina, uma proteína que é frequentemente super-expressa na superfície das células 

cancerígenas, está, atualmente, em fase 11 de desenvolvimento clínico (BATES et aI., 1999, 

2009; MONGELARD; BOUVET, 2010). Neste estudo, o aptâmero foi conjugado com 

nanopartícula de ferrite de cobalto ligada a rodamina fluorescente, e a partícula resultante foi 

ligada ao agente quelante 2-(p-isotio-cianatobenzil) 1,4,7 -triazacic1onane-l,4, 7 -ácido triacético 

(p-SCN-bn-NOTA) e marcado com citrato de 67Ga. 
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As nanopartículas purificadas, chamadas MFR -AS 1411, foram injetadas intravenosamente em 

um camundongo xenoenxertado com células de glioma de rato C6 expressando nuc\eolina e 

imagens foram feitas I, 6 e 24 h após injeção. Imagens cintilográficas de tumores C6 em 

camundongos que receberam MFR-ASI411 mostraram que o tumor acumulou MFR-ASI411 

24 h após injeção e revelou rápida depuração do MFR-AS 1411 via corrente sanguínea. 

Além disso, imagens de bioluminescência analisadas utilizando o sistema IVIS200 em células 

C6, expressando o gene da luciferase, ilustrou a distribuição in vivo. As imagens de MR dos 

mesmos camundongos injetados com MFR-AS 1411 mostraram sinais escuros T2 dentro da 

região do tumor, em comparação com o sinal MRI da região do tumor injetado com partículas 

mutantes MFR-AS 1411. Vistos em conjunto, os resultados acima, por meio de plataformas de 

modalidade de imagens multifuncionais demonstram que MFR-AS 1411 marca 

especificamente células cancerígenas. 

39 



3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Microrganismos e condições de cultura 

". A bactéria Staphylococcus aureus, linhagem A TCC 25923, foi cultivada em meio BHI 

(Himedia Laboratories Pvt. Ltda) sólido, em tubos inclinados, a 37°C e repicado a 

cada 7 dias. 

". A bactéria Escherichia colí, linhagem Top IOF', foi cultivada em meio LB líquido e 

armazenada a -80°C. Para crescimento foi cultivada em meio LB líquido a 37°C por 16 

horas. 

". As leveduras de Candida albicans, linhagem ATCC 18804, foram cultivadas em meio 

BHI (Himedia Laboratories Pvt. Ltda) sólido, em tubos inclinados, a 37°C e repicada a 

cada 7 dias. 

3.2 Cultura de fibroblastos 

As células de fibroblastos de origem humana, derivados da epiderme, foram mantidos em 

meio de cultura DMEM (GIBCO) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) 

(GIBCO) e os antibióticos gentamicina (50 g/L), penicilina (500 U/mL) e estreptavidina (500 

mg/mL) (GIBCO) em frascos de cultura T-25 (25 cm2
) (NUNC) em estufa úmida contendo 

5% de CO2 a 37°C. Foram feitos repiques semanais das células de fibroblastos e o meio de 

cultura foi trocado a cada 2 ou 3 dias. 

3.3 SELEX 

A SELEX foi iniciada com 5 nmol de um 'pool' de DNA fita simples sintético adquirido de 

Integrated DNA Technologies. Cada oligonucleotídeo apresentava duas regiões de sequência 

invariável e conhecida, intercalando uma porção aleatória de 24 nucleotídeos, de acordo com 

a sequência a abaixo: 

5' -TCGCGCGAGTCGTCTG(24N)CCGCA TCGTCCTCCC-3'. 

Os alvos utilizados para a SELEX e ceIl-SELEX, respectivamente, foram o peptideoglicano 

(Sigma-Aldrich cat. 77140), componente fundamental da parede celular bacteriana e células 

íntegras S. aureus. Duas abordagens distintas foram utilizadas para obtenção de aptâmeros 

para células bacterianas 
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Processo A- foram realizados 15 ciclos da técnica SELEX, empregando-se filtração em filtros 

Amicon 0,5 (MiIlipore) a fim de separar os oligonucleotídeos ligados ao peptideoglicano dos 

não ligados. 

Processo B- Foram realizados 15 ciclos da técnica SELEX, empregando-se a centrifugação a 

fim de separar os oligonucleotídeos ligados ao peptideoglicano dos não ligados. Em seguida, 

foram realizados 5 ciclos da técnica cell-SELEX, utilizando-se, também, a técnica de 

centrifugação a fim de separar os oligonucleotídeos ligados dos não ligados. 

3.3.1 Incubação e separação 

Inicialmente, a biblioteca de ssDNA foi desnaturada (5 nmol) a 95°C por 5 minutos, 

transferida para o gelo e posteriormente, foi deixada incubar por 15 minutos a 4°C, por 1 h a 

temperatura ambiente (TA). 

Para o processo A, a biblioteca desnaturada (800 pmol) foi incubada com 20 IlL da solução do 

peptideoglicano (30 Jlg) a 37°C durante I h com agitação, em tampão PBS IX. Após a 

incubação, essa solução foi filtrada em Amicon Ultra 0,5, a 14.000 g por 10 min, para separar 

os ssDNA ligados ao peptideoglicano dos ssDNA não ligados. O filtro foi lavado com PBS 

IX e centrifugado a 14.000 g por lO mino Este procedimento foi repetido 2 vezes. 

O filtro foi transferido invertido para um novo tubo coletor, centrifugado a 1.000 g durante 3 

min, sendo que 10 JlL de filtrado foi obtido e utilizado 5 IlL dessa solução na reação de PCR. 

O restante dessa amostra foi armazenado a -20°C. A cada 4 ciclos a concentração de 

peptideoglicano foi diminuída na reação de incubação, da seguinte forma: 30 Ilg dos ciclos 1 

ao 4, 15 Ilg dos ciclos 5 ao 8, 7,5 Ilg dos ciclos 9 ao 12 e 3 Jlg do ciclo 13 ao 15. 

Já o processo B, após a desnaturação da biblioteca, a mesma foi incubada com o 

peptideoglicano nas mesmas condições descritas para o processo A. Em seguida, a solução foi 

centrifugada a 14.000 g durante 10 min, o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi 

lavado duas vezes com PBS IX. O precipitado foi ressuspendido em 10 JlL de PBS 1 X, 

homogeneizado e utilizado 5 JlL dessa solução para a reação de PCR. A cada 4 ciclos a 

concentração de peptideoglicano foi diminuída de forma semelhante a descrita para o 

processo A. 

Os 5 ciclos seguintes de SELEX para células (Cell-SELEX) foi realizado segundo descrito 

por Cao ef ai., 2009. Para tal, 50 JlL do produto purificado após os 15 ciclos da SELEX foram 
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aquecidos a 95°C durante 5 min, depois foi deixado por 15 min a 4°C e em seguida por 1 h, 

em temperatura ambiente. 

Em seguida, esse purificado foi incubado com 1 X 107 células de S. aureus em 152 f.lL do 

tampão de ligação (PBS IX, espermidina 0,925mg/mL, albumina 20 mg/mL e tween 20 1%) 

com agitação (200 rpm) por I h a 37°C. 

Após a incubação, foram realizadas 3 etapas de lavagem através de centrifugação (10.000 g 

por 5 minutos) seguidas pela ressuspensão do precipitado em 100 f.lL de PBS IX. Depois da 

última lavagem, o precipitado foi ressuspendido em 10 f.lL de PBS e uma alíquota de 5,0 f.lL 

que foi utilizada na reação de PCR. Nos últimos 2 ciclos da cell-SELEX o número de 

lavagens do precipitado foi aumentada de 3 para 5 vezes. 

3.3.2 peR 

Para a etapa de amplificação por PCR (após as etapas de incubação e separação), 5 f.lL da 

amostra a ser amplificada foram adicionados à 45 JlL da solução de PCR contendo: tampão 

PCR 10X, 1,5 mM MgCh, 0,25 mM dNTPs, 5U Taq DNA polimerase (Fermentas) e 0,4 JlM 

de cada iniciador (senso e antisenso). 

As reações de amplificação foram realizadas com um aquecimento inicial de 95°C por 2 min, 

seguidos de 15 ciclos de 95°C por 30 s, 55°C por 30 s, noc por 30 s e um período final noc 
por 2 mino Foi utilizado o termociclador (PTC-l 00 PeltierThermal Cycler Bio-Rad). 

Os produtos da amplificação foram visualizados em gel de agarose 2%, com brometo de 

etídio. Os iniciadores utilizados para a amplificação dos aptâmeros são mostrados na Tabela 

I. Para permitir a separação de fitas simples, um dos iniciadores anti senso usados na PCR foi 

biotinilado. 

TABELA 1 

Iniciadores para amplificação dos aptâmeros. 

Sequência dos iniciadores (5' - 3 ') 

Senso TCGCGCGAGTCGTCTG 

Antisenso GGGAGGACGATGCGG 

Antisenso-Biot Biotina/GGGAGGACGATGCGG 

Fonte: Própria. 
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3.3.3 Purificação de DNA defitas simples dos aptâmeros 

Foram utilizados os produtos de amplificação de DNA de dupla fita (dsDNA) obtidos nas 

reações de PCR SELEX, após a comprovação da amplificação por meio de eletroforese em 

gel de agarose a 2%, para a obtenção das fitas simples (ssDNA). O kit Streptavidin 

MagneSphere® (Promega) foi utilizado. 

As esferas magnéticas com estreptavidina (125 ).lL contendo 500 ).lg) foram transferidas para 

um tubo livre de DNase e RNase. Em seguida, 100 ).lL do tampão wash binding (0,5 M de 

NaCI, 2 mM de Tris-HCI, 1 mM de EDTA) foram adicionados e a solução foi agitada para 

ressuspender as esferas. O tubo foi colocado na raque magnética por aproximadamente 1 min 

e logo após, descartado o sobrenadante. Este procedimento foi repetido por 2 vezes. Os 

produtos da PCR foram aquecidos por 5 min a 65°C, transferidos, rapidamente, para o gelo, 

no qual permaneceram por 3 mino Em seguida, o produto da PCR foi adicionado às esferas 

magnéticas preparadas anteriormente. Essas foram agitadas com agitações manuais ocasionais 

e as partículas incubadas a TA por 10 mino O tubo foi colocado na raque magnética por 

aproximadamente 1 min e descartado o sobrenadante. Foram adicionados 100 ).lL de tampão 

wash binding e agitados para ressuspender as esferas. O tubo foi colocado na raque magnética 

novamente e descartado o sobrenadante. O procedimento foi repetido mais uma vez. Em 

seguida, foram adicionados 100 ).lL de tampão Low Saft (0,15 M de NaCI, 20 mM de Tris

HCI, 1 Mm de EDTA)(a 4°C) às esferas e o procedimento de descarte do sobrenadante foi 

repetido. Na próxima etapa, foram adicionados 25 ).lL do tampão de eluição (10 mM de Tris

HCI, lmM de EDTA) pré-aquecido a 70°C, agitado e incubado a TA por 2 mino O tubo foi 

colocado na raque magnética e o sobrenadante foi transferido para um tubo novo. A eluição 

foi repetida utilizando-se 25JlL tampão de eluição fresco e o sobrenadante foi adicionado ao 

sobrenadante coletado anteriormente. Após cada ciclo de purificação de ssDNA, foi realizado 

um novo processo de seleção, iniciando pela incubação. 
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3.3.4 Clonagem e sequenciamento dos aptâmeros selecionados 

No 15° ciclo do processo A e no 5° ciclo da cell-SELEX do processo B foi utilizado um 

iniciador anti senso não biolinilado para permitir a clonagem do produto de PCR no plasmídeo 

pCR®4-TOPO®, e a PCR foi realizada com o seguinte programa: aquecimento inicial de 95°C 

por 2 min, seguidos de 15 ciclos de 95°C por 30 s, 55°C por 30 s, noc por 30 mino A 

população de oligonucleotídeos enriquecida foi c10nada utilizando-se o protocolo padrão do 

Kit TA-Topo vector (lnvitrogen) e submetida ao sequenciamento no equipamento MegaBase. 

O produto da reação de recombinação foi usado a fim de transformar bactérias E. coli 

TOP IOF'. Os clones que cresceram em placa LB-ágar/kanamicina foram submetidos à 

extração plasmidial e posterior sequenciamento. 

3.3.4.1 Clonagem 

Foi preparada a seguinte solução em um tubo livre de DNase: I ~L do produto resultante do 

processo A (obtido por filtração), 1 ~L de solução salina diluída 4X, 3 ~L de H20 livre de 

DNase, I ~L de vetor TOPO®. Essa solução foi adicionada de 1 00 ~L de bactéria E. coli (Top 

10FO) eletrocompetente e a mesma foi eletroporada com 2500 V e semeada com 3 volumes 

diferentes (I 00 ~L, 200 ~L e 300 ~L) em placas contendo meio LB sólido. Ocorreu um 

crescimento de 40 unidades formadoras de colônias (UFC's) somente na placa contendo 300 

~L. Para os produtos do processo B, cresceram 21 UFC' s na placa semeada com 300 ~L do 

meio contendo a bactéria eletroporada. Cada UFC foi inoculada em um tubo fa\con contendo 

3 mL de meio LB líquido com kanamicina (l Ilg/mL) e esse foi incubado por 16 h para 

crescimento. 

3.3.4.2 Extração do DNA plasmidial 

Após as 16 h, dividiu-se esse meio em 2 frascos, um com 1,5 mL e outro com 750 ~L. A este 

último frasco adicionou-se mais 750 ~L de meio LB líquido com glicerol (50% v/v) e o tubo 

foi armazenado a -80°C. 

Na extração do DNA plasmidial, foi utilizado o Kit Invisorb® Spin Plasmid Mini Two (250), 

segundo instruções do fabricante. Resumidamente, foram centrifugados os tubos contendo o 

inóculo resultante da reação descrita no item 3.3.4.1 a 14.000g durante 1 min e o sobrenadante 

foi removido. O precipitado resultante foi ressuspendido em 250 ~L de solução A e agitado. 

Depois, foi adicionado 250 ~L de solução B, os tubos foram fechados e agitados suavemente 

por inversão 5 vezes. Após, foi acrescentado 250 ~L de solução C e os tubos foram agitados 
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de 4 a 6 vezes, delicadamente. Em seguida, os tubos foram centrifugados por 5 min a 14.000g. 

Posteriormente, o sobrenadante foi transferido para o filtro, incubado por 1 min, centrifugado 

por I min a 10.000g e o filtrado foi descartado. Em seguida, foram adicionados 750 )lL de 

solução wash, centrifugado por I min a 10.000g e o filtrado foi descartado. Os tubos foram 

centrifugados novamente por 3 min a 14.000g para completa remoção do etanol residual. 

Posteriormente, o filtro foi colocado em um novo tubo e foram adicionados 60 )lL de solução 

de eluição, diretamente, no centro da superfície do filtro, incubado por 1 min a TA e 

centrifugado a 10.000g por 1 min para eluição do DNA plasmidial. Finalmente, após a 

extração do DNA plasmidial, foi realizada eletroforese em gel de agarose 2% para 

confinnação da extração dos oligonucleotídeos. 

3.3.4.3 Sequenciamento 

Após extração do DNA plasmidial, a quantidade de DNA foi dosada para se obter uma 

concentração de 250 ng de amostra. Em seguida, 2 tubos foram preparados para cada amostra, 

um com iniciador direto e outro com iniciador reverso. Em um tubo livre de DNase, colocou

se 10 pMol do iniciador direto, 250 ng de amostra e H20 livre de DNase suficiente para 

completar 6 )lL. Em outro tubo, colocou-se 10 pMol de iniciador reverso, 250 ng de amostra e 

H20 livre de DNase para completar 6,0 )lL. Estas amostras foram enviadas para 

sequenciamento em MegaBase. Foram obtidas 2 sequências diferentes dos clones no processo 

A e II sequências diferentes no processo B. 

3.4 Predição de estrutura secundária dos aptâmeros 

A estrutura secundária dos aptâmeros selecionados foi determinada utilizando o programa 

mfold, através do acesso ao endereço eletrônico http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold 

(Zuker, 1999). 

3.5 Marcação dos aptâmeros com 32p 

Os aptâmeros obtidos por meio do processo A foram marcados por com 32p utilizando o kit 

T4 Polinucleotídeo kinase (lnvitrogen). Antes da marcação, os aptâmeros foram desnaturados 

por aquecimento a 95°C por 5 minutos, resfriados em gelo, depois incubados a 4°C por 15 min 

e em seguida por I h a TA. 

Os seguintes reagentes foram adicionados a um tubo eppendorf livre de DNase: 15,5 )lL de 

água livre de DNase, 5,0 )lL de tampão de reação 10X, 5 unidades de T4 Polinucleotídeo 
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kinase, 10 pmol dos aptâmeros e 3 flL (30 flCi) de [y)2P]A TP (3000 Ci/mmol). A solução foi 

aquecida a 3rC por lO mino A enzima foi inativada por aquecimento a 65°C por lO minutos 

para finalizar a reação. 

3.6 Ensaio de ligação ao Staphylococcus aureus 

Os aptâmeros radiomarcados com 32p na concentração de 1,65 pmol foram incubados com 107 

células de S. aureus em PBS I X, a 37°C por 45 mino 

A biblioteca de oligonucleotídeos marcados foi utilizada como controle. Após centrifugação, 

o sedimento bacteriano foi lavado por 3 vezes com PBS IX e ressuspendido em 200 flL de 

PBS. A quantidade de aptâmeros radiomarcados em cada amostra de precipitado foi 

monitorada por espectrometria de cintilação líquida. 

3.7 Espectrometria de cintilação líquida 

Após ressuspender o pellet em 200 flL de PBS IX foi acrescentado 1,3 mL de líquido de 

cintilação (Ultima Oold™ LL T) para leitura no espectrofotômetro Quantulus. 

3.8 Ensaio in vitro de especificidade dos aptâmeros 

A especificidade dos aptâmeros obtidos no processo A foi avaliada com os microrganismos 

Escherichia colí (bactéria Oram-negativa) e Candida albicans (fungo patogênico) e com 

fibroblastos humanos, tendo o Staphylococcus aureus (bactéria Oram-positiva) como 

referência. Para isso, os aptâmeros foram marcados com 32p de acordo com o item 3.5 e 

incubados separadamente, com I x I 07 células de cada microrganismo e com fibroblastos 

humanos como descrito no item 3.6. 

Após 45 minutos de incubação, o material foi centrifugado, as células foram lavadas 3 vezes 

com PBS I X e a porcentagem de radioatividade incorporada ao precipitado das células foi 

determinada por espectrometria de cintilação líquida, utilizando-se espectrofotômetro de 

radiação Quantulus. 

3.9 Análise Estatística 

Os resultados foram expressos por meio de um gráfico em coluna com seus respectivos erros

padrão representado por barras. A análise dos resultados foi interpretada utilizando a Análise 

da variância (ANOVA) pela comparação em segunda ordem das estruturas estudadas 
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(Antibac 1 e Antibac2), com intervalo de confiança de 95%. Para realização da ANOVA foi 

utilizado o softwear GraphPad Prism5 ®. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Resultados da seleção de aptâmeros pelo processo A 

4././ Seleção 

Na parte experimental, foram realizados 15 ciclos da SELEX utilizando-se a filtração como 

método de separação dos oligonucleotídeos ligados ao peptideoglicano dos não ligados. 

Na metodologia utilizada o peptideoglicano juntamente com os oligonucleotídeos que se 

ligaram a ele após a etapa filtração foram adicionados, diretamente, à reação de PCR. 

Portanto, inicialmente, para verificar se o peptideoglicano apresentava efeito inibidor sobre a 

reação de PCR foi realizado o experimento cujo resultado pode ser verificado na Figura 5. O 

peptideoglicano, na mesma quantidade presente nas amostras a serem amplificadas durante os 

ciclos da SELEX (30 Jlg) foi ad icionado à reação, mas não apresentou efeito inibidor sobre a 

PCR, uma vez que na sua presença ocorreu amplificação do controle positivo constituído do 

plasmídeo pCR4-TOPO contendo um aptâmero inespecífico. 

O resultado dos 15 ciclos da SELEX pode ser observado na Figura 6. Verifica-se que ocorreu 

amplificação em todos os ciclos, uma vez que em todos pode ser verificada a presença de 

banda específica. Utilizamos até 3 amplificações sucessivas após a etapa de separação, 

partindo do produto da amplifi cação anterior, para obtenção de material suficiente para dar 

início ao próximo ciclo. 

3 

Figura 5- Avaliação do efeito inibidor do peptideoglicano sobre a reação de peR. Eletroforese em geJ de 
agarose 2% corado COI11 brometo de etidio. ( I) controle positivo (plasmideo pCR4-TOPO contendo o aptâmero), 

(2) controle positivo mais o peptideoglicano (30 ~g) , (3) padrão de peso molecular de 50pb, (4) controle 
negativo. 
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Figura 6- Ciclos da SELEX pelo processo A.Eletroforese em gel de agarose (2%) corado com brometo de etídio. 
(A) I" ciclo, (B) 2" ciclo, (C) 3" ciclo, (D) 4" ciclo, (E) S" ciclo, (F) 6" ciclo, (O) 7" ciclo,(H) 8" ciclo, (I) 9" ciclo, 

(J) 10" ciclo, (K) li " ciclo, (L) 12" ciclo, (M) 13" ciclo, (N) 14" ciclo, (O) IS" ciclo. (I) Controle positivo, (2) 
padrão de peso molecular SO pb, (3) primeira amplificação, (4) segunda amplificação, (S) terceira amplificação, 

(6) controle negativo. 
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4.1.2 Clonagem e sequenciamento dos aptâmeros selecionados pelo processo A 

Após os 15 ciclos da SELEX, a população de oligonucleotídeos enriquecida foi clonada 

utilizando-se o protocolo padrão do Kit TA-Topo vector (Invitrogen). O produto da reação de 

recombinação foi usado para transformar bactérias E. calí TOP IOF'. Em seguida, essas 

bactérias foram plaqueadas em meio LB ágar/kanamicima, posteriormente foi feita a extração 

de DNA e logo esses foram submetidos ao sequenciamento. A confirmação da presença dos 

oligonucleotídeos inseridos nos plasmídeos nas amostras após a extração foi realizada por 

meio de uma reação de peR e posterior eletroforese em gel de agarose 2% corado com 

brometo de etídio e podem ser visualizados na Figura 7. Nota-se que as amostras 11, 17 e 25 

não apresentaram banda. 

Duas sequências nomeadas de Antibac 1 e Antibac2 foram obtidas de 9 amostras em que o 

sequenciamento foi bem sucedido, sendo que Antibac 1 foi obtido de 8 clones e Antibac2 

obtido de apenas 1 clone e essas são apresentados na Tabela 2. As sequências estão 

protegidas, pois serão objeto de patente. Em relação às sequências obtidas foi verificada uma 

homologia de apenas 23% entre elas na região aleatória (dados não apresentados). Essas 

sequências foram sintetizadas para posterior caracterização da afinidade e especificidade. 

4.1.3 Determinação da estrutura secundaria dos aptâmeros obtidos pelo processo A 

A análise da estrutura secundária dos aptâmeros obtidos foi realizada utilizando-se o 

programa mfold que forneceu uma única estrutura para cada sequência, sendo essas bastante 

distintas entre si. As estruturas secundárias de Antibac 1 e Antibac2 são mostradas nas Figuras 

8 e 9. 
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6 7 8 9 10 H 12 13 14 IS 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Figura 7- Amostras do processo A submetidas ao sequenciamento. (A) ( I) contro le positivo, (2) padrão, (3) 
clone I, (4) clone 2, (5) clone 3, (6) clone 4, (7) clone 5, (8) clone 6, (9) clone 7, ( lO) clone 8, (l i ) clone 9, (1 2) 
clone lO, ( 13) clone li , ( 14) clone 12, ( 15) clone 13, (16) clone 14, (17) clone 15, (18) clone 16, (19) clone 17 
(20) controle negativo. (B) (2 1) controle positivo, (22) padrão, (23) c lone 18, (24) clone 19, (25) clone 20, (26) 
clone 2 1, (27) c lone 22, (28) clone 23, (29) c lone 24, (30) clone 25, (3 1) clone 26, (32) clone 27, (33) clone 28, 
(34) clone 29, (35) clone 30, (36) clone 3 1, (37) clone 32, (38) clone 33, (39) clone 34, (40) controle negativo. 

(C) (41 ) contro le posit ivo, (42) padrão, (43) 3 clone 5, (44) clone 36, (45) clone 37, (46) clone 38, (47) clone 39, 
(48) clone 40, (49) controle negativo. 

TABELA 2- Sequência dos dois aptâmeros obtidos após 15 ciclos de seleção pelo processo A. 

Antibac I 
c 

Antibac2 ~L.UL."TCGTCCTCC 
c 
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Figura 8- Predição da estrulura secundária do aptâmero Anlibac I. 

10 

Figura 9- Predição da estrutura secundária do aptâmero Antibac2. 
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4.1.4 Ensaio de ligação dos aptâmeros obtidos pelo processo A 

Os aptâmeros Antibac I e Antibac2 foram avaliados para ligação em células de S. aureus. O 

ensaio de ligação foi realizado utilizando-se aptâmeros marcados na extremidade 5' com 32p . 

Utilizamos a biblioteca marcada com o mesmo radioisótopo como controle. Para ambos os 

aptâmeros Antibac1 e Antibac2, a radiação associada às células bacterianas após incubação e 

lavagem foi significativamente maior que a obtida com a biblioteca marcada, 28 e 22 vezes 

respectivamente (Gráfico I). 

150000 

I/) 
cu * '3 100000 -I- * :ã) 
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'r"" 

~ 50000 
D-
O 

O . 
Biblioteca Antibac1 Antibac2 

Gráfico 1- Ensaio de ligação dos aptâmeros Antibacl e Antibac2 a células de S. aureus. Observa-se que 
Antibacl e Antibac2 apresentaram afinidade para células de S. aureus 28 e 22 vezes maiores, respectivamente, 

que a biblioteca. *p<O.OO I versus biblioteca. 
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4.1.5 Ensaio de especificidade 

Os aptâmeros obtidos foram testados com células de Escherichia colí (bactéria Gram

negativa), Candida albicans (fungo patogênico) e fibroblastos humanos, tendo as células da 

bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus como "referência", para avaliar especificidade 

dos mesmos. Para isso, os aptâmeros foram marcados com 32p e incubados separadamente 

com 1 x 107 células de cada microrganismo e de fibroblastos humanos. Os resultados 

apresentados no Gráfico 2 mostram que os dois aptâmeros selecionados apresentaram alta 

capacidade de ligação às células bacterianas, tanto de S. aureus quanto E.coli, apresentando 

baixa ligação a células de C. albicans e fibroblastos humanos, demonstrando assim, 

especificidade dos mesmos para identificação de bactérias. 

150000 ma Antibac1 

fd ~ Antibac2 
'3 100000 :cõ o 

"" o 
"t--:E 50000 a.. 
U 

s. aureus E. colí C. albicans Fibroblastos 
células 

Gráfico 2- Ensaio de especificidade dos aptâmeros Antibacl e Antibac2. Observa-se que os aptâmeros se 
ligaram especificamente às bactérias, ligando muito pouco a C. a/bicans ou células humanas. O * indica a 

diferença significativa na ligação do aptâmero Antibacl a C. albicans e fibroblasto humano em relação às células 
bacterianas e o # o mesmo para o Antibac2. 
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Neste estudo utilizamos como alvo para a SELEX o peptideoglicano. Este se apresenta como 

uma opção interessante como alvo para identificação de bactérias por ser uma estrutura 

específica destas células e distinto do polissacarídeo presente na parede celular dos fungos 

(~ glucano) e ausente nas células de mamíferos. 

A parede celular fúngica é composta principalmente de glicoproteínas e polissacarídeos, na 

maior parte glucano e quitina. Outros componentes aparecem em quantidades menores e 

variam entre as diferentes espécies. O glucano é componente mais abundante constituindo 50 

a 60% do peso seco da parede (KAPTEYN et aI., 1999). Este é construído de resíduos de 

glicose arranjados de diferentes formas. Geralmente, entre 65 e 90% do glucano é constituído 

de ~ 1-3 glucano, sendo o principal componente estrutural onde os outros constituintes da 

parede são ligados covalentemente. Outros glucanos como o ~ 1-6 misturado o p 1-3 e o p 1-4 

glucanos, bem como a 1-3 e a 1-4 glucanos também são encontrados em várias espécies de 

fungos (GRUN et aI., 2005). A quitina é um polissacarídeo linear de resíduos de N

acetilglicosamina ligados por ligação p 1-4 que corresponde de 1 a 2% do peso seco. As 

glicoproteínas correspondem de 20 a 30% do peso seco da parede celular, sendo que os 

oligossacarídeos destas estruturas diferem significativamente entre as espécies de fungos 

(BOWMANN; FREE, 2006). O P glucano é o mais representativo componente da parede 

celular fúngica (BOWMANN; FREE, 2006), sendo altamente conservado entre as espécies de 

fungos patogênicos além de apresentar expressão estável durante todo o ciclo de vida da 

célula. Realmente os aptâmeros anti-peptideoglicano Antibac I e Antibac2, gerados pelo 

processo A, mostraram alta afinidade pelas células bacterianas e baixa ligação às leveduras de 

C. albicans e fibroblastos humanos, demonstrando que o alvo permitiu a especificidade 

necessária para a identificação de bactérias. 

Tendo em vista a maior proporção do peptideoglicano na parede celular das bactérias Gram

positivas em relação às Gram-negativas seria de se esperar uma maior ligação dos aptâmeros 

anti-peptideoglicano para as primeiras. No entanto, não houve diferença significativa na 

ligação dos aptâmeros selecionados (Antibac I e Antibac2) para os dois grupos de bactérias, 

servindo estes aptâmeros como agentes para identificação de bactérias, mas sem a capacidade 

de realizar tal tipificação. Do ponto de vista da aplicação dos mesmos como base para 

radiofármacos de diagnóstico para infecção, a distinção entre bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas não é tão relevante, mas sim a distinção entre infecção fúngica e bacteriana, 
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já que as drogas utilizadas no tratamento dos dois tipos de infecção são diferentes e os 

aptâmeros Antibac I e Antibac2 atendem a este critério. 

Outros trabalhos na literatura selecionaram aptâmeros para bactérias, mas do nosso 

conhecimento este é o primeiro estudo utilizando o peptideoglicano como alvo. 

No trabalho de Cao et aI. (2009) para seleção de aptâmeros contra Staphylococcus aureus o 

alvo utilizado foi constituído de células íntegras da linhagem ATCC 8325-4 e como contra

alvo para uma seleção negativa utilizou Streptococcus e Staphylococcus epidermidis. Já no 

trabalho de Hamula; Le; Li (20 11) para selecionar aptâmeros contra Streptococcus pyogenes, 

também utilizando células integras como alvo, foi utilizado uma combinação das 10 cepas de 

Streptococcus pyogenes do grupo A (GAS) mais prevelentes no Canadá. Esses autores 

utilizaram células inteiras para seleção de aptâmeros para anular a necessidade de purificação 

da molécula-alvo da superfície celular. Cao et aI. utilizou apenas I linhagem bacteriana para 

seleção dos seus aptâmeros. Ao passo que Hamula; Le; Li utilizou uma combinação de 

linhagens esperando que o pool de aptâmeros resultantes fossem capazes de reconhecer e 

detectar uma variedade de linhagens de S. pyogenes. Neste trabalho foi utilizado também 

quantidades crescentes de BSA/tRNA para aumentar a competição pelo o alvo (células) e 

minimizar a ligação não específica. O tRNA estava presente para competir com as sequências 

de aptâmeros para sítios de ligação ao alvo. Assim como Cao et ai., utilizamos esperma de 

salmão como competidor para o alvo e também aumentamos as lavagens após a incubação 

para elevar a estringência da ligação. Ao contrário, Hamula; Le; Li diminuiu o número de 

lavagens para aumentar o rendimento após a amplificação. 

Nos resultados de Cao et aI. os aptâmeros individuais mostraram vários graus de 

reconhecimento para diferentes linhagens de S. aureus, que demonstraram um perfil de 

expressão de proteínas de membrana diferentes. Nos resultados de Hamula; Le; Li os 

aptâmeros com maior afinidade foram os menos desejáveis devido à reatividade cruzada com 

células de Streptococcus do grupo B e Enterococcus. 

Cao et aI. selecionaram um painel de aptâmeros contra S. aureus demonstrando que estes 

quando marcados com fluoreceÍna e utilizados simultaneamente para identificação de 

bactérias por microscopia de fluorescência tem uma eficiência melhor que a utilização de um 

único aptâmero devido ao efeito cumulativo, visto que os diferentes aptâmeros se ligam a 

alvos diferentes na membrana celular bacteriana. De acordo com Wang et ai. (2003) e 

58 



Shangguan et aI. (2006) ao contrário de um único alvo para SELEX que gera um pool 

enriquecido de aptâmeros, que podem competir entre si pelo alvo, um complexo de alvos 

termina com um pool enriquecido para vários alvos presentes na superfície celular tendo um 

efeito aditivo na formação da imagem. 

4.2 Resultados da seleção de aptâmeros pelo processo B 

4.2.1 Seleção 

Os resultados dos 15 ciclos da SELEX pelo processo B podem ser visualizados na Figura 10. 

Verificou-se a amplificação em cada um dos ciclos pela presença de banda específica. Até 3 

amplificações sucessivas foram utilizadas como no processo A. 

Na etapa de amplificação, nos dois processos (A e B), utilizamos a reamplificação a partir do 

material amplificado em uma primeira reação de peR como estratégia para recuperar os 

oligos ligados ao peptideoglicano, visto que com frequência a quantidade destes nas amostras 

foi muito baixa. Para muitos ciclos uma banda visível em gel de agarose só foi obtida na 

segunda ou na terceira amplificação. Este procedimento permitiu a conclusão de todos os 

ciclos e a finalização do trabalho. 

Após os 15 ciclos da SELEX realizados utilizando-se a centrifugação como método de 

separação, foram realizados mais 5 ciclos da cell-SELEX, utilizando-se células integras de 

S. aureus como alvo. O produto do 15º ciclo da SELEX separado por centrifugação foi 

utilizado como o pool inicial de oligonucleotídeos com o qual se incubou as células de 

S. aureus. O tampão de ligação continha espermidina, albumina e tween 20 a fim de aumentar 

a estringência da reação. Os resultados da amplificação dos 5 ciclos da cell-SELEX podem ser 

visualizados na Figura 11. Verificou-se a amplificação dos produtos devido à presença de 

banda específica 
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..... __ ...... __ ..... _ .... (8) 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 S 6 

J.,.,;, .......... ____ ..... ~G) (H) ..... _-------'.(1) 

1 2 3 4 S 6 234 5 6 

~ ______________ ~.J) 

(L) 

1 2 3 4 ~ 6 2 3 456 2 3 4 5 6 

J.,.,;, _______ ~M) 

(N) _____ ---'(0) 

Figura 10- Ciclos da SELEX pelo processo B.Eletroforese em gel de agarose (2%) corado com brometo de 
etídio. (A) I" ciclo, (B) 2" ciclo, (C) 3" ciclo, (D) 4" ciclo, (E) 5" ciclo, (F) 6" ciclo, (O) 7" ciclo, (H) 8" ciclo, (I) 

9" ciclo, (J) 10" ciclo, (K) li " ciclo, (L) 12" ciclo, (M) 13" ciclo, (N) 14" ciclo, (O) 15" ciclo. (I) Controle 
positivo, (2) padrão de peso molecular 50 pb, (3) primeira amplificação, (4) segunda amplificação, (5) terceira 

amplificação, (6) controle negativo. 
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_____ --' (E) 

Figura li-Cicios da cell-SELEX .. Eletroforese em gel de agarose (2%) corado com brometo de etídio. 
(A) 12 ciclo, (8) 22 ciclo, (C) 32 ciclo, (D) 42 ciclo, (E) 5 2 ciclo. (I) Controle positivo, (2) padrão de peso 

molecular 50 pb, (3) primeira amplificação, (4) segunda amplificação, (5) terceira amplificação, (6) 
controle negativo. 
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4.2.2 Sequenciamento dos aptâmeros selecionados pelo processo B 

Após os 5 ciclos da cell-SELEX, a população de oligonucleotídeos enriquecida foi c10nada 

utilizando-se o protocolo padrão do Kit TA-Topo vector (Invitrogen). O produto da reação de 

recombinação foi usado para transformar bactérias E. co/i TOP IOF', em seguida essas foram 

semeadas em meio LB ágar/kanamicina e em seguida foi feita a extração de DNA. A 

confirmação da presença dos oligonucleotídeos nas amostras foi realizada através de uma 

reação de peR e posterior eletroforese em gel de agarose 2% corado com brometo de etídio e 

podem ser visualizadas na Figura 12. Nota-se que as amostras 8 e 10 não apresentaram banda. 

As amostras foram enviadas para sequenciamento por eletroforese capilar em aparelho 

ABIl30 (Valid Biotechnology). O sequenciamento foi bem sucedido para 11 amostras e 

resultou em Ii sequências diferentes denominadas sequencialmente de Antibac 3 até Antibac 

13 que estão apresentadas na Tabela 3. As sequências estão protegidas, pois serão objeto de 

patentes. 
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5 6 7 8 9 10 11 

oiioioió ...... _________ (A) 

IS 16 17 18 19 20 21 22 

27 28 29 30 

Figura 12- Amostras do processo B submetidas ao sequenciamento. Eletroforese em gel de agarose 2% corado 
com brometo de etidio.(A) (I) controle positivo, (2) padrão, (3) c lone I, (4) clone 2, (5) clone 3, (6) clone 4, (7) 

clone 5, (8) clone 6, (9) clone 7, (10) clone 8, (I I) controle negativo. (B) (12) controle positivo, (13) padrão, (14) 
clone 9, ( 15) clone 10, (16) clone 11 , ( 17) clone 12, ( 18) clone 13, ( 19) clone 14, (20) clone 15, (2 1) clone 16, 
(22) controle negativo. (C) (23) controle positivo, (24) padrão, (25) clone 17, (26) clone 18, (27) clone 19, (28) 

clone 20, (29) clone 21, (30) controle negativo. 
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Clone 

Antibac 3 

Antibac 4 

Antibac 5 

Antibac 6 

Antibac 7 

Antibac 8 

Antibac 9 

Antibac 10 

Antibac 11 

Antibac 12 

Antibac 13 

TABELA 3 
Sequência dos aptâmeros obtidos após os cicIos de seleção da cell-SELEX. 

TCGCGCGAGTCG 
CTCCC 

TCGCGCGAGTCG 
CCC 

TCGCGCGAGTCGTC 
TCCC 

TCGCGCGAGTCG 
CTCCC 

TCGCGCGAGTCG 
CCC 

TCGCGCGAG 
CTCCC 

TCGCGCGAG 
CTCCC 

TCGCGCGA 
CTCCC 

CTCCC 

TCGCGCGAGTCG 
CTCCC 

TCGCGCGAGTCG 
CTCCC 

Sequência 5'-.3' 

TCGTCCT 

TCGTCC 

ATCGTC 

TCGTCCT 

CGCATCGTC 

TCGTC 

TCGTC 

ATCGTC 

TCGTC 

TCGTC 
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4.2.3 Estrutura secundária dos aptâmeros obtidas pelo processo B 

A análise da estrutura secundária das sequências de aptâmeros obtidos após a cell-SELEX foi 

realizada utilizando-se o programa mfold. Algumas sequências apresentaram mais de uma 

predição para a estrutura secundária. As sequências que apresentaram apenas I predição para 

estrutura foram : Antibac5, Antibac6, Antibac8 , Antibac9 e Antibac 13 e podem ser 

visualizadas na Figura 13 . 

As sequências que apresentaram 2 predições de estrutura secundária foram: Antibac 7, 

Antibac 10 e Antibac 11 e são mostradas na Figura 14. 

As sequências que apresentaram 3 predições de estrutura secundária foram: Antibac3, 

Antibac4 e Antibac 12 e podem ser visualizadas na Figura 15. 

., ... .. .,. .. 0 . 
Z:zi ---- "'''''''''''''.../ V · 

...... ,;.... 
(A) (8) (C) 

~-==--

- ..... 
~ • • • _. • ...... J' 
~-·-ri ~:n:,,-, -
~ ........ _' -.- . 

_- .... 40 ...... _ 

(D) (E) 

Figura 13- Predições das est ruturas secundárias de (A) Antibac5, (8) Antibac6, (C) Antibac8, (D) Antibac9 e 
(E) Antibacl3. 

65 



... ~.-

•••••• • • \ : 
,· U · 

•• IM, 
ri 
.s .. 
~ . ..: 

, .. 
•• :. fI. : 
.. :llt· .. ..$ ' 

./~ I 
• ...-'! e:. . \ 
~ . 

~ . : 
•••• 

(A) 

(C) 
=-=-

• •••• • • 

_. -,.,-

: : 
-..... ,-11-
, .. 
d .. e;. . ) .. -. 

~ -. : 
•••• 

"°,,4_ 

(6) 

(D) 

(E) (F) 
Figura 14- Pred ições das estruturas secundárias. (A) predição 1 de Ant ibac7, (6) predição 2 de Antibac7, (C) 

predição I de AntibaclO, (D) predição 2 de AntibaclO, (E) predição 1 de Antibacll e (F) predição 2 de 
antibac 11 . 
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Figura fS- Predições das estruturas secundárias. (Al pred ição I de Antibac3, (B) predição 2 de Antibac3, (C) 
predição 3 de Antibac3, (D) predição I de Antibac 4, (E) predição 2 de Antibac4, (F) predição 3 de Antibac4, 

(Gl predição I de Antibacl2, (H) predição 2 de Antibac l2 e (I) predição 3 de Antibac 12. 
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Em relação às sequências do processo B estas apresentaram em média 30% de homologia, 

sendo que para Antibac3, Antibac4, Antibac5 e Antibac6 essa homologia chegou a 

aproximadamente 50% (dados não apresentados). Todas as estruturas tanto do processo A 

quanto do processo B, apresentaram-se ricas em CG com ausência de T em 3 sequências 

(Antibac8, antibac9 e Antibacl O) e de A em 1 (Antibac4) (dados não apresentados). Em 

relação aos resultados da estrutura secundária as predições similares dos clones encontrados 

foram o Antibac3 (predição 1 e predição 3) e Antibacl0 (predição 1) - ver Figuras 15.A, 15.C 

e 14.C. Enquanto que a simulação para Antibac3 (predição 2), Antibac 12 (predição 2) e 

Antibac13 foram similares - ver Figuras 15.B, 15.G e 13.E. Já para Antibac6 a similaridade é 

para com Antibac8 e Antibac12 (predição 1) - ver Figuras 13.B, 13.C e 15.G. Também, foi 

encontrada similaridade em Antibac7 (predição 2) e Antibac9 - ver figuras 14.B e 13.D. 

Como foi verificado, a estrutura secundária que se mostrou mais estável para Antibac3 foi a 

predição 1, para Antibac4 também foi a predição 1 e para Antibacl2 foram as predições 1 e 2, 

uma vez que ambas apresentaram a mesma variação de energia livre. 

Os aptâmeros selecionados pelo processo B para detecção de bactérias ainda necessitam de 

testes de afinidade e especificidade para provarem sua utilidade. 

Neste estudo dois processos diferentes foram utilizados para a seleção dos aptâmeros. No 

processo A foram realizados 15 ciclos da SELEX utilizando o peptideoglicano como alvo e 

utilizando a filtração em filtros de nitroce\ulose (Amicon Ultra 0,5), que retinham moléculas 

com peso molecular acima de 50 kDa, para reter o petideoglicano com os oligonucleotídeos 

ligados a ele. Porém devido a baixa solubilidade do petideoglicano, no processo B foi tentada 

com sucesso a centrifugação para a etapa de separação, eliminando os filtros e dimuindo os 

custos do processo. Cinco ciclos de cell-SELEX foram também incluídos para garantir a 

seleção de aptâmeros capazes de ligarem não apenas ao peptideoglicano isolado, mas também 

a esta mesma molécula nas células integras. 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 
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5.1 Conclusão 

Dois aptâmeros foram selecionadas (Antibac 1 e Antibac 2) pelo processo A que 

apresentaram afinidade e especificidade para células bacterianas atingindo o objetivo do 

estudo. 

Onze aptâmeros foram selecionados pelo processo B, que necessitam ainda ser avaliados 

quanto à afinidade e especificidade. 

5.2 Perspectivas 

Marcar os aptâmeros Antibac 1 e Antibac 2 com 99mTc. 

A valiar a biodistribuição e a capacidade dos mesmos em identificar infecção bacteriana 

experimental em modelo murino. 

Determinar a afinidade e especificidade dos aptâmeros gerados no processo B. 

Selecionar os aptâmeros mais promissores do processo B para marcação com 99mTc e 

avaliação da biodistribuição e capacidade de identificação de infecção bacteriana em modelo 

murmo. 

Selecionar os aptâmeros mais promissores identificados nos estudos com 99mTc para marcação 

com 18F. 

Realizar estudos de imageamento utilizando aptâmeros marcados com 18F na identificação de 

infecção bacteriana em modelo murino. 
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