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RESUMO 

 

 

A crescente preocupação com as infecções fúngicas invasivas, responsáveis por uma 

alarmante taxa de mortalidade em UTIs e pacientes imunosuprimidos, evidencia a 

necessidade da pesquisa por métodos alternativos para a detecção de Candida albicans, 

espécie apontada como uma das principais causas da ocorrência de septicemia. Na maioria 

das vezes, é um grande desafio para os clínicos determinar o foco primário da infecção, o grau 

de disseminação ou se o local de determinada cirurgia está envolvido. Embora a cintilografia 

represente uma ferramenta promissora para a detecção de focos infecciosos, ainda não há uma 

metodologia própria para diagnóstico de C. albicans, devido à ausência de radiotraçadores 

que sejam específicos para este microrganismo. Aptâmeros são moléculas que apresentam 

propriedades quase ideais para aplicação como radiofármacos de diagnóstico, como: alta 

especificidade por seus alvos moleculares, ausência de imunogenicidade e toxicidade, alta penetração 

nos tecidos e rápida eliminação do sangue. Aptâmeros podem ainda ser marcados com diferentes 

radionuclídeos. Este trabalho teve por objetivo a obtenção de aptâmeros específicos para 

ligação em células de C. albicans visando sua aplicação futura como radiofármaco. Foi 

utilizada uma variação da técnica da SELEX (Systematic Evolution of Ligands by 

EXponential Enrichment), denominada (Cell-SELEX), na qual células integras são usadas 

como alvo. Para tal, foi padronizado um protocolo de seleção partindo de uma biblioteca 

aleatória de oligonucleotídeos de fita simples, cada um contendo duas regiões fixas 

flanqueando uma sequência de 40 nucleotídeos aleatórios. Esta biblioteca foi incubada com 

células de C. albicans na presença de competidores de ligação, e as sequências ligantes foram 

separadas por centrifugação, sendo posteriormente ressuspendidas e amplificadas por PCR. 
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Após confirmação de resultado positivo por eletroforese em gel de agarose, os ligantes foram 

purificados para a obtenção de um novo pool de ssDNA, a partir do qual foi efetuada uma 

nova incubação, cujos parâmetros foram modificados de modo a aumentar gradativamente a 

estringência do processo. Este ciclo foi repetido 12 vezes para que as sequências 

remanescentes tivessem a máxima afinidade para o alvo. Os produtos selecionado no 12º ciclo 

foram clonados utilizando-se o Kit TA-Topo Vector (Invitrogen), obtendo-se 17 clones. Estes 

foram identificados e sequenciados, sendo determinadas também as respectivas estruturas 

secundárias. Por meio deste processo cinco diferentes aptâmeros foram obtidos. 

Palavras-chave: Aptâmeros; Cell-SELEX; Candida albicans; Radiofármacos. 
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ABSTRACT 

 

 

The growing concern with invasive fungal infections, responsible for an alarming mortality 

rate of immunosuppressed patients and in Intensive Care Units, evidences the need for a fast 

and specific method for the Candida albicans detection, since this species is identified as one 

of the main causes of septicemia. Commonly, it is a challenge for clinicians to determine the 

primary infection foci, the dissemination degree, or whether the site of a particular surgery is 

involved. Although scintigraphic imaging represents a promising tool for infectious foci 

detection, it still lacks a methodology for C. albicans diagnosis due to the absence of specific 

radiotracers for this microorganism. Aptamers are molecules that have almost ideal properties 

for use as diagnostic radiopharmaceuticals, such as high specificity for their molecular targets, 

lack of immunogenicity and toxicity, high tissue penetration and rapid blood clearance. 

Aptamers can also be labeled with different radionuclides. This work aims to obtain aptamers 

for specific binding to C. albicans cells for future application as a radiopharmaceutical. It was 

used a variation of the SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment) 

technique, termed cell-SELEX, in which cells are the targets for selection. A selection 

protocol was standardized using a random library of single-stranded oligonucleotides, each 

containing two fixed regions flanking a sequence of 40 random nucleotides. This library was 

incubated with C. albicans cells in the presence of competitors. Then, the binding sequences 

were separated by centrifugation, resuspended and amplified by PCR. The amplification was 

confirmed by agarose gel electrophoresis. After that, the ligands were purified to obtain a new 

pool of ssDNA, from which a new incubation was carried out. The selection parameters were 

gradually modified in order to increase stringency. This cycle was repeated 12 times to allow 
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the selection of sequences with the maximum affinity for the target. The oligonucleotides 

selected in the 12th cycle were cloned using the TA-Top Vector Kit (Invitrogen), and 17 

clones were obtained. The clones were identified, sequenced and the aptamers secondary 

structures were determined. Five different aptamers were successfully obtained through this 

process. 

 

Keywords: Aptamers; Cell-SELEX; Candida albicans; Radiopharmaceuticals. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

Candida albicans é um fungo dimórfico causador de infecções comuns de 

pele e mucosas. Entretanto, no caso de pacientes de alto risco e imunodeficientes, o 

mesmo agente patogênico pode provocar infecções sistêmicas, desencadeando 

septicemia, pneumonia e endocardite (AGUILAR, 2015). O diagnóstico e identificação 

precoce de focos infecciosos são cruciais para o sucesso do tratamento, porém são 

geralmente dificultados devido à ausência de sintomas específicos, na maioria dos casos 

apresentando-se somente febre persistente e comumente ignorada. Tais fatores têm 

motivado pesquisas relacionadas ao diagnóstico de C. albicans, uma vez que a 

erradicação incompleta destes focos pode provocar reincidências, aumentando as taxas 

de mortalidade (TANG et al., 2016). 

Técnicas convencionais de obtenção de imagem, tais como radiologia, 

ultrassonografia e ressonância magnética, não são adequadas para identificação precoce 

e específica de infecções, pois são baseadas em modificações anatômicas do hospedeiro. 

Uma forma de visualizar, caracterizar e quantificar processos biológicos em nível 

celular e molecular é através da cintilografia, uma modalidade da Medicina Nuclear que 

utiliza radiotraçadores para obtenção de imagens. A técnica apresenta a vantagem de 

realizar um diagnóstico precoce, antes mesmo da ocorrência de modificações 

anatômicas no organismo, além de dispensar procedimentos invasivos e obter uma 

imagem de corpo inteiro, proporcionando maior precisão na localização das áreas 

afetadas (BECKER; MELLER, et al, 2001). No entanto, há uma deficiência de 

radiofármacos que possam distinguir entre infecções e inflamações estéreis, uma vez 

que estes não são específicos para agentes infecciosos (FERRO-FLORES et al., 2012). 

Neste contexto, o uso de ligantes de oligonucleotídeos radiomarcados pode 

ser explorado como uma alternativa promissora no desenvolvimento de traçadores de 

alta especificidade para diagnósticos mais eficientes de infecções fúngicas. Tais ligantes 

são conhecidos como aptâmeros, termo derivado do latim aptus (ajustar) e do grego 

meros (parte), e são compostos por segmentos de fita simples de DNA ou RNA que 

possuem alta afinidade e especificidade por um determinado alvo (MOON et al., 2015). 

Aptâmeros são obtidos através de uma técnica in vitro denominada SELEX (do inglês 



15 

 

 

 

Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment), descrita pela primeira vez 

por Tuerk & Gold (1990) e Ellington & Szostak (1990), que permite a obtenção de 

oligonucleotídeos de alta afinidade e especificidade para virtualmente qualquer classe 

de moléculas orgânicas. Variações da técnica viabilizam a utilização de células inteiras 

como alvos complexos e heterogêneos no desenvolvimento de ligantes específicos, tais 

como células de microrganismos ou carcinomas. Esta técnica, conhecida como cell-

SELEX, permite a seleção de aptâmeros sem conhecimento prévio do alvo (OHUCHI, 

2012). Desta forma, a cell-SELEX possibilita a geração em paralelo de aptâmeros para 

alvos múltiplos. Outra vantagem da técnica é a seleção de aptâmeros para utilização 

como biomarcadores de superfície celular (MEYER et al., 2011).  

As propriedades dos aptâmeros, tais como: a capacidade intrínseca de 

assumir estruturas secundárias variadas; a afinidade por alvos específicos; capacidade 

de identificar pequenas modificações estruturais em moléculas alvos, entre outras; os 

capacitam como um potencial substituto para os anticorpos monoclonais, uma vez que a 

relação custo/benefício de produção destas moléculas é muito superior àquela da 

produção dos anticorpos (DWIVEDI et al., 2010). Tais características possibilitam a 

aplicação direta na detecção e quantificação de moléculas, tornando os aptâmeros um 

poderoso instrumento para pesquisa clínica de doenças infecciosas (LUPETTI et al., 

2010). Ademais, os aptâmeros vêm surgindo como ferramentas promissoras no 

desenvolvimento de novos radiofármacos, através da marcação com diferentes tipos de 

radioisótopos, tais como 
99m

Tc, 
18

F, 
68

Ga e 
188

Re, entre outros (GIJS et al., 2016). De 

um modo geral, o crescente número de publicações reflete o potencial dos aptâmeros 

como importante ferramenta em aplicações diagnósticas, terapêuticas e biotecnológicas. 

Neste trabalho a técnica cell-SELEX foi empregada utilizando-se células 

inteiras de C. albicans como alvos para a obtenção de aptâmeros específicos, visando o 

desenvolvimento de radiofármacos para a identificação de infecções provocadas por 

este microrganismo. 
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2.  JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista os altos índices de mortalidade devido às infecções fúngicas 

invasivas, torna-se importante a pesquisa de novas técnicas de diagnóstico. Tang e 

colaboradores (2016) mencionam as infecções nosocomiais por C. albicans como a 

quarta maior causa de ocorrência de septicemia, responsável por uma fração de 9% dos 

episódios na última década, atribuindo a esta uma taxa de mortalidade de 50%. De fato, 

a taxa de mortalidade associada à candidemia em pacientes de diversos grupos 

atualmente varia de 36 a 63%. De acordo com Seifi (2013), a candidemia representa 

aproximadamente 17% das infecções adquiridas em UTIs, sendo que 5,5% das 

infecções em UTIs observadas em crianças com idade inferior a 12 anos são atribuídas 

ao gênero Candida ssp. Na maioria das vezes, o desafio consiste em determinar o foco 

primário da infecção, o grau de disseminação ou se o local de determinada cirurgia ou 

prótese está envolvido (EPELBAUM; CHASAN, 2017). 

A detecção precoce dos focos infecciosos de C. albicans é essencial para 

redução da mortalidade associada à patologia, mediante a ministração rápida de terapia 

antifúngica. Entretanto, as técnicas de cultura em sangue apresentam resultado positivo 

apenas em aproximadamente 50% dos casos de candidíase invasiva (TANG et al., 

2016). Embora sejam utilizadas técnicas de imagem para auxiliar a tomada de decisões 

clínicas, nenhuma metodologia avalia especificamente e com precisão a presença de 

Candida spp. ou de outras leveduras em diferentes localizações anatômicas no corpo 

humano. Não obstante, o uso da cintilografia na detecção de infecções apresenta a 

vantagem de fornecer uma imagem de corpo inteiro, contanto que os marcadores ou 

traçadores utilizados sejam específicos e bem definidos (TSOPELAS, 2015).  

Uma expressiva limitação deste método, entretanto, é que nenhum dos 

radiofármacos atualmente disponíveis, como imunoglobulinas policlonais humanas ou 

anticorpos monoclonais marcados com o citrato de 
67

Ga, o 
111

In ou o 
99m

Tc, diferenciam 

adequadamente infecções de inflamações estéreis (CHENG et al., 2016). A visualização 

de leucócitos radiomarcados assumiu um importante papel na prática clínica na imagem 

de infecções nas últimas décadas, resultando em alta precisão para o diagnóstico de 

infecção em determinadas situações. No entanto, a técnica é de difícil execução, 
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necessitando manipular sangue potencialmente contaminado, além de não permitir 

identificar o agente responsável pela infecção (LUPETTI et al., 2010). 

Neste contexto, novos marcadores para imagem de infecções fúngicas são 

uma necessidade urgente. Este trabalho visou o desenvolvimento de aptâmeros para 

aplicação futura no diagnóstico de infecções fúngicas invasivas pela cintilografia. 

Embora os aptâmeros estejam sendo intensamente pesquisados para utilização como 

radiofármacos (TSOPELAS, 2015) a utilização destes para detecção de fungos é 

inovadora, não existindo na literatura trabalhos nesta direção. 

 

3.  OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

Selecionar aptâmeros para células de Candida albicans. 

3.2. Objetivos específicos 

-  Obter bibliotecas de DNA fita simples de nucleotídeos degenerados; 

- Padronizar o protocolo de seleção de ligantes por enriquecimento 

exponencial para células de C. albicans (cell-SELEX); 

- Clonar as bibliotecas enriquecidas após a realização de 12 ciclos de 

seleção; 

-  Sequenciar os clones obtidos para identificação dos ligantes; 

-  Determinar a estrutura secundária dos aptâmeros selecionados. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As infecções sistêmicas causadas por fungos têm aumentado 

significativamente nas últimas décadas. Pacientes imunocomprometidos constituem um 

grupo de risco para essas infecções, tais como: neutropênicos, transplantados, 

diabéticos, portadores de HIV, entre outros (GIOLO; SVIDZINSKI et al., 2010). 

Trabalhos recentes trazem particularmente os fungos do gênero Candida spp. como 

agentes de septicemia para tais pacientes, muitas vezes evoluindo de forma fulminante. 

De fato, um estudo conduzido por Magill e colaboradores (2014) em 183 centros 

médicos dos Estados Unidos demonstrou que a Candida ssp. é classificada como a 

causa mais comum das infecções de corrente sanguínea, conhecidas como candidemia 

ou candidíase hematogênica. No Brasil, Doi e colaboradores (2016) efetuaram uma 

pesquisa em 16 hospitais distribuídos em todas as cinco regiões, avaliando mais de 2500 

episódios de infecções nosocomiais, do período de junho de 2007 a março de 2010. A 

contaminação pelo gênero Candida ssp. foi atribuída a 137 destes pacientes, 

destacando-se como o sétimo agente mais prevalente de tais infecções, sendo os 

pacientes em sua maioria do sexo masculino e com idade média de 56 anos. 

Aproximadamente 47% destes encontravam-se na UTI quando a infecção ocorreu. A 

espécie C. albicans destaca-se como o patógeno majoritariamente associado às 

infecções sistêmicas. Não obstante, observa-se aumento na ocorrência de infecções 

atribuídas a espécies não-albicans, podendo estas apresentar resistência a alguns agentes 

antifúngicos.  

A candidíase hematogênica é considerada de difícil diagnóstico e pode levar 

à hospitalização prolongada, apresentando taxa de mortalidade em torno de 50%. Deste 

modo, as infecções fúngicas têm sido reconhecidas como um grave problema de saúde 

pública, tanto nas regiões subdesenvolvidas quanto em países desenvolvidos, 

configurando um expressivo encargo financeiro para os sistemas de saúde (DOI et al., 

2016).  
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4.1. Biologia do gênero Candida 

 

Os fungos do gênero Candida podem ser encontradas em diversos 

ecossistemas, em muitos casos, em ambientes considerados hostis para bactérias. Isto 

ocorre devido a alguns aspectos distintos dos fungos e seus requisitos para o 

crescimento em relação às bactérias, como: crescerem melhor em um ambiente com pH 

baixo, serem mais resistentes à pressão osmótica, crescerem em substâncias com baixo 

conteúdo de umidade, requererem ligeiramente menos nitrogênio, e conseguirem 

metabolizar a lignina, um componente da madeira (TORTORA et al., 2013). 

A Candida ssp. participa da microbiota humana normal, em condições 

saudáveis, de modo assintomático no trato gastrointestinal, no trato reprodutivo 

feminino, na pele, dentre outros. Contudo, a espécie pode atuar como um patógeno 

oportunista caso o hospedeiro apresente rompimento das barreiras anatômicas devido a: 

cateteres, queimaduras ou cirurgias invasivas; ou ainda no caso de deficiência séria do 

sistema imune, causada por drogas supressoras ou distúrbio decorrente de outras 

patologias (DOI et al., 2016; EPELBAUM; CHASAN, 2017). Dentre as espécies do 

gênero, a Candida albicans é a mais frequentemente isolada em humanos, sendo 

considerada a principal levedura patogênica oportunista, responsável por cerca de 90% 

das infecções pelo gênero Candida ssp. Há diversos relatos de casos de artrite fúngica 

associada à Candida ssp., uma complicação desenvolvida a partir da candidíase 

disseminada. Novamente, a C. albicans destaca-se como o agente de maior patogenia 

das infecções que levam à artrite séptica, juntamente com a C. tropicalis, sendo estas 

duas as espécies que apresentam maior virulência (GAMALETSOU et al., 2015). 

Infecções por outras espécies tais como C. glabrata, têm menor potencial de resistência 

a antifúngicos e de desenvolvimento para um quadro crônico (GULATI; NOBILE, 

2016).  

Nas últimas décadas tem sido observado significativo aumento de espécies 

não-albicans em processos infecciosos humanos. São elas: C. tropicalis, C. parapsilosis, 

C. krusei, C. kefyr, C. norvegensis, C. rugosa, C. guilliermondii, C. lusitaniae, C. 
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ciferrii, C. haemulonii, C. lipolytica, C. pulcherrima, C. catenulata, C. utilis, C. 

viswanathii e C. zeylanoides (TORTORA et al., 2013).  

 

4.1.1. Fisiopatogenia 

 

Infecções causadas por Candida ssp. podem apresentar um amplo espectro 

de manifestações clínicas, desde as mais superficiais, com acometimento cutâneo e 

mucoso, até infecções profundas e disseminadas, de alta gravidade, como na corrente 

sanguínea. O principal mecanismo de transmissão é por via endógena, no qual as 

espécies de Candida ssp. presentes em vários sítios anatômicos comportam-se como 

patógenos oportunistas em condições de debilidade do hospedeiro (ERWING; GOW, 

2016). Uma vez que a C. albicans não é afetada por antibióticos, é comum observar um 

crescimento atípico deste fungo no organismo, mediante supressão da microbiota 

bacteriana normal, desenvolvendo a candidíase. Alterações do pH das mucosas podem 

provocar efeito similar (TORTORA et al., 2013). 

A contaminação por via exógena ocorre principalmente por meio de cadeia 

de transmissão em hospitais e centros de saúde, que associada à condição comprometida 

do paciente, constitui as chamadas infecções nosocomiais. Diversas precauções são 

tomadas por profissionais de saúde com o intuito de controlar o crescimento de micro-

organismos na rotina hospitalar, especialmente no uso de soluções intravenosas e 

cateteres. Entretanto, a maioria dos patógenos causadores de tais infecções está presente 

na microbiota natural e no ambiente, adquirindo caráter oportunista em indivíduos 

imunossuprimidos (TORTORA et al., 2013). 

 

 

4.1.2. Diagnóstico 

 

A eficiência no diagnóstico da candidíase é dificultada devido à falta de 

especificidade de sintomas, necessária para uma rápida intervenção. Geralmente, o 
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único sinal de infecção fúngica sistêmica é febre prolongada, que mesmo assim, pode 

não estar presente em todos os casos (BLOT et al., 2002). Uma vez observado o 

sintoma, este é comumente tratado com antibióticos, visto a grande semelhança com os 

sinais de bacteremia, de modo a postergar o tratamento antifúngico. A técnica de 

hemocultura faz-se imprescindível para confirmação laboratorial da candidemia. 

Entretanto, esta apresenta baixa sensibilidade e demanda tempo prolongado de 

execução, necessitando, em geral, dois dias ou mais. Além disso, a detecção no sangue 

apenas confirma a disseminação do patógeno sem maiores informações sobre a origem 

do foco infeccioso, resultando em um diagnóstico tardio e aumentando as chances de 

complicação do quadro (TANG et al., 2016). 

 

4.1.2.1. Medicina nuclear 

 

Tais limitações no uso das técnicas diagnósticas tradicionais reforça a 

necessidade de desenvolvimento de métodos mais eficientes e acurados, que permitam 

um diagnóstico rápido, reprodutível e de alta sensibilidade. Novas estratégias de 

diagnóstico de infecções fúngicas vêm sendo estudadas na área da medicina nuclear 

(GULATI; NOBILE, 2016).  Através da cintilografia é possível a obtenção de imagens 

devido à captação da radioatividade emitida por um radiofármaco administrado por via 

endovenosa e captado seletivamente em um órgão ou processo patológico de interesse.  

A aplicação de radiofármaco para a obtenção de imagem consiste, 

geralmente, na utilização conjugada de um domínio sensor e um domínio sinalizador na 

molécula do mesmo: o domínio sensor reconhece e se liga ao alvo, enquanto o domínio 

sinalizador promove a emissão de um sinal (Fig. 1). Utilizando-se detectores, é possível 

rastrear a emissão, de modo a traçar um mapeamento funcional do órgão em questão ou 

ainda identificar uma patologia específica. O diagnóstico é, então, realizado de forma 

precoce e não invasiva, baseando-se nas alterações bioquímicas e fisiológicas no corpo 

de maneira a eliminar a necessidade de alterações anatômicas. (THRALL; ZIESSMAN, 

2003).  



22 

 

 

 

Figura 1 - Esquema do processo de utilização de um radiofármaco 

 

Fonte: WANG; RAY, 2015. 

 

Os radioisótopos utilizados podem ser emissores gama ou emissores de 

pósitrons (WANG; RAY, 2015). Uma das técnicas mais utilizadas é a tomografia 

computadorizada por emissão de fóton único (SPECT), que possibilita a obtenção de uma 

imagem com distribuição espacial de dentro do corpo do paciente através da emissão de 

radiação gama de baixa energia. O equipamento é dotado de um detector que capta a 

radiação emitida diretamente do local de acumulação dos traçadores, conforme supracitado. 

A detecção é feita utilizando-se um cristal de cintilação opticamente acoplado a um 

conjunto de tubos fotomultiplicadores, capazes de converter a emissão gama em sinais 

elétricos. Em geral, são utilizados radionuclídeos que emitem energias na faixa de 30 e 300 

keV, sendo o 99mTc isótopo mais amplamente utilizado (LIU, 2008). Outros radioisótopos 

emissores gama frequentemente aplicados, bem como suas energias, tempo de meia vida e 

produção, estão especificados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Radioisótopos mais utilizados em SPECT 

Radionuclídeo T1/2 Eγ (KeV) Produção 

Iodo-131 8 d 284,364,637 
130

Te (n,γ)        
130

Te (β
-
)

131
I ou 

235
U (n,f) 

131
I 

Gálio-67 78,3 h 93,184,300,393 
68

Zn (p,2n)        
67

Ga 

Tálio-201 72 h 71 
203

Tl (p,3n) 
201

Pb        
201

Tl 

Índio-111 67,2 h 171,245 
111

Cd (p,n)
            111

In 

Iodo-123 13,2 h 159 
124

Xe (p,2n)
123

Cs       
123

Xe        
123

I 

Tecnécio-99m 6h 140 
99

Mo (β
-
)

              99m
Tc

 

Fonte: LIU, 2008. 
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Já a tomografia por emissão de pósitrons (PET) utiliza emissores β
+ 

em sua 

operação, onde, na colisão de pósitrons com os elétrons presentes no organismo, 

promove-se uma reação de aniquilação dos pares e a produção de dois fótons de igual 

energia. De acordo com Wang e Ray (2015), o imageamento por PET possui um limite 

de detecção da ordem de 10
–12 

a 10
–11

 mol L
-1

, sendo mais sensível do que a detecção 

por SPECT. Os radionuclídeos mais utilizados são 
18

F, 
68

Ga, 
89

Zr e 
124

I. 

A utilização em procedimentos de diagnósticos representa cerca de 95% das 

aplicações de radiofármacos em medicina nuclear. A maioria dos radiofármacos 

consiste em uma combinação de um componente radioativo, que deve apresentar a 

emissão necessária para a detecção externa do órgão analisado, associado a um 

componente químico, que será responsável pelo direcionamento da molécula no 

organismo (THRALL; ZIESSMAN, 2003). Segundo Ebenhan et al. (2014), um 

radiofármaco utilizado para diagnóstico de infecção deve possibilitar uma rápida 

detecção do microrganismo, bem como uma eficiente distinção entre o tecido afetado e 

outros locais não infectados. É importante que a especificidade para a região infectada 

seja significativamente alta, de modo a reduzir ao máximo a captação em tecidos 

estéreis. Idealmente, o composto deve apresentar baixa toxicidade e não deve 

desencadear uma resposta do sistema imune. A dose de radiação utilizada deve ser a 

menor possível para se obter um resultado satisfatório, de acordo com o princípio de 

radioproteção ALARA (As Low As Reasonably Achievable), de modo que os benefícios 

da exposição à radiação superem os riscos envolvidos na utilização desta (CNEN, 

2014).  

Atualmente, diversos radiotraçadores se encontram em estudo para o 

diagnóstico de infecções fúngicas. O fluconazol marcado com 
99m

Tc tem sido utilizado 

para detecção específica de infecção por C. albicans e Aspergillus fumigatus em 

camundongos. As quitinases, enzimas que quebram ligações glicosídicas da quitina, 

presente na parede celular dos fungos, também foram utilizadas marcadas com 
123

I para 

a detecção destes patógenos em ratos infectados. (LUPETTI et al., 2002). No entanto, 

estes traçadores são passíveis de resultados inconsistentes, visto que, em muitos casos, 

não são capazes de diferenciar entre a infecção e uma inflamação estéril. A inflamação é 

uma resposta do sistema imune a uma lesão provocada por qualquer fenômeno, como 
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bactérias, traumas, agentes químicos ou calor. A infecção, por sua vez, é causada 

estritamente por ação de um patógeno, seja ele um vírus, bactéria, fungo, protozoário ou 

helminto (SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). Outra classe de biomoléculas em uso 

como traçadores são os peptídeos antimicrobianos radiomarcados com 
99m

Tc ou 
67

Ga, 

cujo potencial biotecnológico tem sido estudado na utilização destes em diagnósticos de 

infecções fúngicas. Não obstante, o mecanismo de ação de peptídeos como 

radiofármacos pode ser afetado pela ação de enzimas, desestabilizando a ligação com o 

alvo (EBENHAN et al., 2014; SOUSA, 2014). Welling et al. (2001) testou a eficiência 

de peptídeos antimicrobianos radiomarcados para o diagnóstico de Candida albicans, 

observando que o imageamento das áreas infectadas pode ser dificultado pela excreção 

hepatobiliar do traçador, tornando sua utilização menos favorável para este fim. Assim 

sendo, faz-se necessário um biomarcador com aplicação específica e eficiente para o 

diagnóstico de infecções fúngicas. 

 

4.2. Aptâmeros  

 

Os aptâmeros dividem-se em dois grupos: aptâmeros de ácidos nucleicos e 

aptâmeros de peptídeos. Estes últimos são selecionados utilizando-se proteínas que 

funcionam como arcabouços, onde são inseridos peptídeos com sequencias aleatórias, 

cuja estrutura é inspirada diretamente no processo de síntese das imunoglobulinas e 

receptores de células T (BAINES; COLAS, 2006). Esta classe de aptâmeros não foi 

investigada neste trabalho. 

Aptâmeros de ácidos nucleicos são fragmentos de oligonucleotídeos (em 

geral menores do que 40 nucleotídeos) que possuem alta afinidade e especificidade para 

um determinado alvo. São selecionados a partir de uma vasta biblioteca de sequências 

aleatórias de ssDNA ou RNA, Segundo Zhou e Rossi (2017), os aptâmeros de DNA 

possuem maior estabilidade e menor custo de produção do que os aptâmeros de RNA. 

As bibliotecas de oligonucleotídeos são sintetizadas quimicamente, formadas por cerca 

de 10
15

 moléculas diferentes, sendo que algumas destas podem ser previamente 
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selecionadas de acordo as características previstas para o aptâmero de acordo com o 

alvo. Cada sequência distinta apresenta propriedades específicas de interações não-

covalentes com outras moléculas, devido às suas conformações secundárias (GIJS et al., 

2016).  

Os aptâmeros são obtidos através de um processo interativo de seleção e 

amplificação denominado SELEX, do inglês Systematic Evolution of Ligands by 

EXponential Enrichment, que consiste em repetidos ciclos de enriquecimento de 

ligantes contra um alvo, permitindo a obtenção de oligonucleotídeos para as mais 

variadas classes de moléculas orgânicas (MENG et al., 2014). O produto final 

dependerá das condições experimentais de seleção, tais como concentração dos 

reagentes, pH, temperatura e tempo. A SELEX tem início com a obtenção da biblioteca 

de ssDNA ou RNA, conforme supracitado. Os oligonucleotídeos que compõem esta 

biblioteca contém uma região aleatória flanqueada por duas regiões conservadas, onde é 

possível ligar iniciadores específicos para uma reação de PCR. A diversidade molecular 

desta biblioteca depende do número de posições aleatórias de nucleotídeos, isto é, a 

quantidade de posições nas quais pode ser encontrado um nucleotídeo A, C, G ou T. 

Considerando-se a região aleatória possuindo comprimento (N) e as quatro bases 

possíveis para cada posição, a sequência espacial disponível para a biblioteca é 4
N
. Em 

geral, as bibliotecas são constituídas por 40 posições aleatórias, configurando uma 

diversidade entre 10
14

 e 10
15

 sequências individuais (CONIDI et al., 2013). 

Uma vez obtida a biblioteca, é necessário definir o alvo da SELEX, a saber, 

a molécula para a qual se deseja obter um ligante específico. Diversos alvos têm sido 

aplicados para a seleção de aptâmeros, tais como: proteínas, carboidratos, 

microrganismos e alvos complexos, como células tumorais. Em muitos casos, utilizam-

se como alvo moléculas sinalizadoras de desencadeamento de resposta imune ou 

marcadores tumorais, como citosinas e receptores de fatores de crescimento, visto que 

estas podem indicar o aparecimento e progressão de diversas doenças (KLUSSMANN, 

2006; MENG et al., 2014). Independentemente da escolha do alvo, o sucesso da SELEX 

será determinado por alguns fatores básicos de interação intermolecular no complexo 

formado entre aptâmero e alvo. Como exemplo, a molécula-alvo selecionada deve estar 

presente em quantidade suficiente e ter alto grau de pureza, de modo a minimizar a 
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seleção de oligonucleotídeos ligantes inespecíficos. A presença no alvo de grupos 

doadores e aceptores de hidrogênio, bem como grupos com cargas positivas e anéis 

aromáticos, também facilitam a seleção, uma vez que os ácidos nucleicos são 

carregados negativamente (RIMMELE, 2003).  

Após seleção e preparação do alvo, estes são incubados com os 

oligonucleotídeos na temperatura adequada e na presença de um tampão, podendo este 

conter diversos competidores e fatores que irão controlar a estringência do processo de 

ligação dos ácidos nucleicos às moléculas de interesse. Na incubação, uma pequena 

fração de moléculas liga-se ao alvo, algumas dessas mais fortemente do que outras. Tais 

ligantes devem ser separados do restante da biblioteca através de uma técnica padrão de 

separação física, geralmente utilizando filtros de nitrocelulose, para retenção, ou 

centrifugação, para sedimentação do complexo (MORRIS et al., 1998). Em seguida, os 

oligonucleotídeos ligados à molécula alvo são isolados e amplificados por PCR, 

promovendo o enriquecimento das sequencias selecionadas. Assim, obtém-se uma nova 

biblioteca, com múltiplas cópias de sequências mais aptas para ligação à molécula alvo, 

que será purificada a fim de prosseguir com a seleção em um novo ciclo. O processo é 

repetido sucessivamente, sempre partindo do produto purificado do ciclo anterior, cada 

vez mais seletivo. Em média, são realizados de 8 a 15 ciclos, ao final dos quais a 

contínua seleção e amplificação leva à obtenção de um ligante específico de alta 

afinidade. O número de ciclos a ser realizado varia conforme o grau de estringência 

utilizado na SELEX e da natureza da molécula alvo (MORRIS et al., 1998).  

Utiliza-se a eletroforese em gel de agarose para visualizar a amplificação 

dos oligonucleotídeos após cada ciclo, baseando-se na alta mobilidade eletroforética dos 

ácidos nucleicos devido ao seu caráter aniônico. A coloração com brometo de etídio 

permite a visualização das bandas de DNA, pois este atua como agente intercalante se 

posicionando entre os nucleotídeos, exibindo bandas laranja fluorescente quando 

submetido à radiação UV, confirmando a amplificação dos oligonucleotídeos 

selecionados na SELEX (JING; BOWSER, 2011). 

Eventualmente, a realização de novos ciclos de seleção e amplificação cessa 

de promover o aumento da afinidade, considerando-se que foi atingido o ponto de 
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saturação. Em seguida, os oligonucleotídeos enriquecidos devem ser clonados e 

sequenciados para caracterização. Uma vez identificada as sequências de interesse, estas 

podem ser sintetizadas quimicamente em larga escala, sendo posteriormente submetidas 

a testes variados para determinar a habilidade de ligação à molécula alvo. 

(STOLTENBURG et al., 2007).   

 

4.2.1. SELEX para células (Cell-SELEX) 

 

Os ligantes obtidos através de SELEX realizada com a utilização de alvos 

purificados são mais facilmente enriquecidos, devido à conformação estável do alvo. 

Entretanto, no contexto fisiológico, esses alvos podem estar presentes em um estado 

alterado, podendo assumir diversas formas alternativas oriundas de modificações pós-

transicionais, bem como conformação molecular alterada pelo meio. Diversas 

biomoléculas são de difícil purificação devido à sua fragilidade química, ou ainda sua 

escassez in vivo (GOTO et al., 2017). Assim, os sítios de ligação podem ser mascarados 

devido a mudanças de conformação, de modo que os aptâmeros selecionados não 

seriam capazes de reconhecer os alvos designados na seleção in vitro (CAO, et al, 

2014). A cell-SELEX, por sua vez, seleciona ligantes específicos para a superfície da 

célula como um todo, não exigindo qualquer conhecimento prévio da sua estrutura, de 

forma que aptâmeros selecionados por esta técnica são capazes de promover ligações 

considerando-se a conformação tridimensional natural das moléculas na superfície das 

células in natura (MOON et al., 2015). Alguns dos primeiros exemplos de cell-SELEX 

foram descritos por Morris e colaboradores (1998), utilizando hemácias como alvo, e 

Homann e Göringer (1999), utilizando células vivas de Trypanosoma brucei como alvo 

para ligantes de RNA. A cell-SELEX configura uma técnica muito similar à SELEX 

tradicional, sendo substituído apenas o alvo purificado pela célula de interesse. A Figura 

2 traz o processo de cell-SELEX esquematizado por Meyer e colaboradores (2011). 
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Figura 2 - Esquema do processo cell-SELEX. 

 

Fonte: MEYER et al., 2011. 

Notas: 

(1) Incubação de células alvo com a biblioteca de oligonucleotídeos.  

(2) Separação do complexo aptâmero-alvo através de diferentes métodos: FACS (2a), 

centrifugação (2b) ou lavagem (2c), respectivamente.  

(3) Eluição dos aptâmeros ligantes.  

(4) Amplificação por PCR utilizando primer com biotina na extremidade 5'. 

 

Os oligonucleotídeos obtidos por cell-SELEX podem se utilizar de inúmeros 

sítios de ligação na superfície da célula alvo, como proteínas e outras moléculas. Como 

exemplo, uma célula fúngica apresenta em sua parede celular uma composição química 

única, rica em glucana e quitina, que podem ser utilizadas como alvo pelos aptâmeros 

selecionados contra estas células (TANG et al., 2016). A cell-SELEX não exige uma 

determinação prévia da estrutura celular do alvo, tampouco das estruturas em sua 

superfície que atuarão como ligantes. Contudo, é importante ter em mente que a seleção 

através desta técnica só é possível devido à presença destes elementos, que atuam 

atribuindo um conjunto único de sítios de ligação, cuja especificidade apresentada é 
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ainda maior do que em alvos purificados. Diferenças sutis na composição da superfície 

celular podem ser bastante significativas, promovendo a diferenciação do alvo. Testes 

adicionais podem ser efetuados com os aptâmeros obtidos por cell-SELEX, caso seja de 

interesse identificar a sua capacidade de ligação às moléculas nativas presentes na 

superfície celular (MEYER et al., 2011).  

 

4.2.2. Vantagens dos aptâmeros  

 

Aptâmeros de ácidos nucleicos possuem a capacidade intrínseca de assumir 

estruturas secundárias devido à sua propensão a formar pares de bases complementares, 

através de dobramento e ligações (interações hidrofóbicas e eletrostáticas, ligações de 

hidrogênio, etc.), que promovem estabilidade e especificidade singular de ligação com o 

alvo. Podem ser observados diversos tipos de dobramento, tais como: hastes, loops, 

grampos, pseudo-nós, dentre outros (Fig. 03). Estes promovem a formação de estruturas 

tridimensionais exclusivas, que levam a um reconhecimento molecular específico dos 

alvos (ZHOU; ROSSI, 2017).  

 

Figura 3 - Exemplos de estruturas secundárias de RNA e ssDNA 

 

Fonte: TIAN et al., 2004. 

Notas:  

(a) Segmento de cadeia dupla; 

(b) Protuberância; 
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(c) Loop interno; 

(d) Grampo; 

(e) Junção de haste dupla;  

(f) Pseudo-nó; 

(g) Kissing hairpin. 

 

  

Esta característica atribui uma seletividade maior a estes ligantes, pois 

possibilita a obtenção de sequências capazes de discriminar entre diferenças 

moleculares sutis, presentes no alvo (DWIVERDI et al, 2010). Além disso, é possível 

modificar quimicamente um aptâmero, de modo a atribuir determinadas características 

desejadas, tais como: melhorias em sua capacidade de ligação, aumento sua estabilidade 

ou de sua resistência à ação de nucleases, normalmente encontradas nos fluidos 

biológicos. Um exemplo de alteração frequentemente aplicada são modificações nas 

extremidades 3’ ou 5’ dos oligonucleotídeos, que promovem aumento da resistência à 

degradação por nucleases, melhorando a estabilidade dos aptâmeros em meio 

fisiológico (KHAN; MISSAILIDIS, 2008).  

Aptâmeros são frequentemente comparados a anticorpos monoclonais, cujos 

domínios de ligação ao antígeno são formados por uma região variável e uma constante, 

estabilizadas por ligações dissulfeto. Não obstante, os aptâmeros de ácidos nucleicos 

apresentam inúmeras vantagens com relação aos anticorpos, tais como: capacidade de 

assumir estruturas secundárias variadas, afinidade e especificidade superiores, com 

constantes de dissociação (Kd) da ordem de poucos picomoles ou nanomoles por litro, 

relação custo/benefício de produção muito superior à da produção dos anticorpos, além 

da ausência de imunogenicidade. A obtenção é simples e não necessita de animais ou 

células para sua produção; por se tratar de oligonucleotídeos, os aptâmeros podem 

reassumir sua conformação original após desnaturação. O tamanho reduzido permite 

também maior penetração nos tecidos (HAMULA et al., 2008). A Tabela 2 traz uma 

comparação entre aptâmeros e anticorpos, realizada por Conidi e colaboradores (2013).  
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Tabela 2 - Comparação entre aptâmeros e anticorpos. 

 Aptâmeros Anticorpos 

Produção 

Processos químicos realizados in vitro e 

processo padronizado de baixo custo 

Requer, na maioria dos casos, um animal, 

aumentando o custo da atividade; a estabilidade 

pode variar entre os lotes de produção. 

Alvos 

Qualquer proteína e qualquer sítio, incluindo 

alvos toxina-específicos em proteínas 

mutantes, bem como proteínas com 

modificações pós-transcricionais ou 

isoformas expressas diferenciadamente. 

 

Alguns epítopos são difíceis de utilizar como 

alvo; algumas proteínas com toxicidade não são 

toleradas pelo animal; pode marcar modificações 

de proteínas, embora frequentemente com baixa 

especificidade e/ou afinidade. 

Seleção 

Procedimento de seleção interativa in vitro 

permitindo a obtenção de aptâmeros 

altamente específicos.  

 

O rastreio de grandes painéis de anticorpos 

(monoclonais) é relativamente demorado e caro. 

Modificações 

Diversas modificações químicas disponíveis 

para aumentar a estabilidade ou captação 

celular. 

Poucas modificações químicas disponíveis. 

Imunogenicidade 
Nenhuma reportada que exceda outras 

macromoléculas de oligonucleotídeos.  

Imunogenicidade comprovada, especialmente 

relevante para anticorpos não humanizados. 

Fonte: CONIDI, et al., 2013. 

  

Wang e colaboradores (2017) ainda mencionam, como vantagens de alguns 

aptâmeros, a capacidade de regular vias biológicas de modo a intervir no 

desenvolvimento de doenças, através da ligação a alvos moleculares envolvidos na 

patogênese. A ampla utilização de aptâmeros para uso diagnóstico e terapêutico ainda é 

dificultada devido à existência de certo conservadorismo na medicina, que envolve uma 

relutância em romper com abordagens convencionais, levando a um expressivo atraso 

na distribuição e aplicação clínica destes ligantes. Não obstante, trabalhos recentes têm 

apresentado significativos avanços no desenvolvimento de aptâmeros cada vez mais 
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eficientes, encorajando a continuação das pesquisas neste campo (ZHOU; ROSSI. 

2017). 

4.2.2.1. Vantagens dos aptâmeros obtidos por cell-SELEX 

 

Os aptâmeros selecionados a partir da cell-SELEX apresentam vantagens 

significativas e largamente aplicadas na medicina diagnóstica. Muitos marcadores de 

superfície celular já foram identificados, porém estes nem sempre são passíveis de 

purificação. O método é particularmente vantajoso quando se deseja obter aptâmeros 

para estes marcadores específicos, presentes na superfície de determinados tipos de 

células. Neste caso, a seleção de oligonucleotídeos pelo método tradicional é inviável, 

tornando a cell-SELEX uma poderosa ferramenta para a produção de ligantes altamente 

específicos (MENG et al., 2014; WANG et al., 2017).  

Tal como mencionado, o emprego de células como alvos é interessante e 

diferenciado, uma vez que o alvo apresentará sua conformação original, como 

encontrado in vivo. Em diversos casos, a purificação destes alvos pode ser realizada, 

mas há uma preocupação se a molécula apresentará a sua conformação nativa. A seleção 

pode, então, ser comprometida, pois o aptâmero obtido não seria capaz de reconhecer o 

alvo em meio fisiológico. Este risco é eliminado utilizando a cell-SELEX: quando 

estudos preliminares indicarem que a molécula alvo requer a presença da membrana 

celular ou de outros co-receptores para o dobramento adequado, a técnica faz-se então 

obrigatória para o sucesso da seleção (MEYER et al., 2011).  

 

4.2.3. Aptâmeros em estudo para aplicação como radiofármacos para infecção 

 

Aptâmeros possuem grande potencial para aplicação como radiofármacos, 

uma vez que atentem aos pré-requisitos de utilização: ligação seletiva, baixa 

imunogenicidade, ausência de toxicidade, rápida eliminação do organismo permitindo 
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elevadas relações alvo/background, síntese química com alta reprodutibilidade e 

possibilidade de marcação com diferentes radioisótopos. Através de marcação 

radioativa com radioisótopos como 
99m

Tc, 
18

F, 
68

Ga e 
188

Re, os aptâmeros têm sido 

amplamente avaliados em diagnósticos por imagem, associados a técnicas de 

cintilografia e tomografia (WANG; RAY, 2015). Vários aptâmeros tem sido avaliados 

em ensaios pré-clínicos para aplicação como radiofármacos, principalmente para o 

diagnóstico de tumores. A maioria destes ligantes é utilizada em associação com o 

99m
Tc para diagnóstico em SPECT, sendo poucos os trabalhos que trazem aptâmeros 

para marcados para imageamento em PET (GIJS et al., 2016).  

A utilização de radiotraçadores baseados em aptâmeros para o diagnóstico 

de infecção é uma abordagem recente, e os trabalhos publicados até o momento foram 

realizados pelo nosso grupo de pesquisa. Ferreira e colaboradores (2014) 

desenvolveram, utilizando a técnica SELEX, dois aptâmeros para o peptidoglicano, 

principal constituinte das paredes celulares bacterianas. Estes foram denominados 

Antibac1 e Antibac2 (Fig. 4). Ambos os aptâmeros marcados com 
32

P demonstraram 

alta capacidade de ligação a células das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia 

coli, enquanto não apresentaram afinidade significativa para células de C. albicans e 

fibroblastos humanos, demonstrando o potencial destes aptâmeros para o diagnóstico de 

infecção bacteriana.  Demonstrou-se, ainda, que estes aptâmeros se ligam com alta 

afinidade a diferentes espécies de bactérias patogênicas Gram-positivas e 

Gram-negativas (GRAZIANI et al, 2017). Em publicação recente, o aptâmero Antibac1 

foi marcado com sucesso com 
99m

Tc. Através de estudos de biodistribuição e 

cintilografia, demonstrou-se que o 
99m

Tc-Antibac1 foi capaz de identificar focos de 

infecção bacteriana, sendo, ainda, capaz de distinguir infecção bacteriana de fúngica 

(FERREIRA et al., 2017). Esta distinção é importante, já que drogas diferentes são 

utilizadas no tratamento em cada caso. 
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Figura 4 - Previsão das estruturas secundárias dos aptâmeros Antibac1 (a) e Antibac2 (b). 

 

Fonte: FERREIRA, 2014. 

 

Santos e colaboradores (2015) realizaram um estudo com os aptâmeros 

SA20, SA23 e SA34, previamente desenvolvidos por Cao et al. (2009) por cell-SELEX 

utilizando células de S. aureus como alvo. Os aptâmeros foram marcados com 
99m

Tc e 

avaliados em um estudo de biodistribuição, que incluiu três grupos de camundongos: 

infectados com S. aureus, infectados com C. albicans e com inflamação experimental 

induzida por zimosan. O estudo de biodistribuição demonstrou uma captação quase três 

vezes mais elevada dos aptâmeros radiomarcados nas áreas infectadas por S. aureus em 

relação às regiões de inflamação estéril e nos focos de infecção por C. albicans, 

corroborando a especificidade dos aptâmeros radiomarcados para o diagnóstico por 

imagem de infecção por S. aureus. Observou-se que o uso combinado dos diferentes 

tipos de aptâmeros possibilita um melhor reconhecimento do S. aureus com relação ao 

uso individual. Isto ocorre devido à expressão diferenciada dos alvos na superfície 

celular das bactérias em diferentes estágios da infecção, de modo que o uso isolado dos 

ligantes pode levar a um resultado falso negativo (SANTOS, et al., 2015). O 

imageamento de focos de infecção por S. aureus foi possível utilizando-se estes 

aptâmeros radiomarcados (SANTOS, et al., 2017). 

Sousa Lacerda e colaboradores (2016) também avaliaram a capacidade de 

identificação de focos infecciosos devido a C. albicans através da utilização de dois 

aptâmeros (seq6 e seq30) selecionados contra (1 → 3)-β-D-glucana, marcados com 

99m
Tc. No entanto, os aptâmeros seq6 e seq30 (Fig. 5) não demonstraram, em estudos de 

biodistribuição e cintilografia, potencial aplicabilidade para este fim. 
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Figura 5 - Estruturas secundárias dos aptâmeros seq6 (a) e seq30 (b). 

 

Fonte: LOW et al., 2009, apud SOUSA LACERDA, 2016. 

 

 

5. METODOLOGIA  

 

5.1. Microrganismos e condições de cultura 

 

O microrganismo Candida albicans (linhagem ATCC18804) foi cultivado a 

37ºC em meio sólido BHI (brain heart infusion) em tubos falcon de 50 mL inclinados e 

placas de Petri, e repicado a cada sete dias para manutenção da cultura. A Escherichia 

coli, linhagem Top10F’, foi cultivada em meio LB líquido e armazenada a -80ºC. Para 

crescimento será cultivada em meio LB líquido a 37ºC por 16 horas. 

 

5.2. Cell-SELEX 

 

A cell-SELEX foi realizada segundo descrito por Tang e colaboradores 

(2006). Para tal, 800 pmol da biblioteca de DNA de fita simples sintético foram 

dissolvidos em 0,15 mL do tampão de ligação. A solução foi aquecida a 95ºC por 5 
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minutos e resfriada em gelo por 1 minuto, posteriormente levada à geladeira a 4ºC por 

15 minutos. Em seguida esta solução foi incubada com tampão de ligação contendo 

tRNA, albumina e espermidina em PBS 1x (CAO et al., 2009), e 10
4
 células de C. 

albicans. Foi realizada a incubação por uma hora em banho-maria a 37ºC com agitação 

(200 rpm), seguida de diversas etapas de lavagem com solução de PBS 1x e tween 20, e 

separação através de centrifugação (3000 rpm por 10 minutos a 4ºC), seguida da 

ressuspensão do pellet, que foi novamente lavado e centrifugado. Após nova 

ressuspensão, o pellet foi submetido a aquecimento em banho seco a 94ºC por 5 

minutos, e, em seguida, centrifugado novamente. Em seguida, o sobrenadante foi 

recuperado e reservado, enquanto o pellet foi ressuspendido em PBS 1x, obtendo-se 

duas frações. Uma alíquota de cada fração foi utilizada para a reação de PCR, realizada 

em duplicata. Foram realizados 12 ciclos para obtenção dos aptâmeros. Para selecionar 

aptâmeros com alta afinidade e especificidade, a cada ciclo foi aumentado o número de 

lavagens (de 3 para até 5), e reduzido o número de células (de 10
4 

para 10
3
).  

 

5.3. PCR (Polymerase Chain Reaction) 

 

Preparou-se um mix para PCR contendo tampão PCR 10x; 1,5 mM MgCl2; 

0,25 mM dNTPs; 5U Taq DNApolimerase (Invitrogen) e 0,4 µM de cada primer 

iniciador senso e antisenso (Tabela 3), sendo o antisenso biotinilado para viabilizar a 

purificação dos oligonucleotídeos utilizando kit Streptavidin MagneSphere
®

 (Promega). 

A 45 µL dessa solução foram adicionados 5 µL da amostra recuperada em cada fração 

(sobrenadante e pellet ressuspendido), após a incubação e centrifugação. As reações de 

amplificação foram realizadas em termociclador (PTC-100 Peltier Thermal Cycler 

BioRad), com aquecimento inicial de 95ºC por 2 minutos, seguidos de 20 ciclos de 95ºC 

por 30 segundos, 72ºC por 30 segundos e 72ºC por 2 minutos.  
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Tabela 3 - Primers utilizados para amplificação dos aptâmeros. 

Primer Sequência (5’ - 3’) 

Senso TCGCGCGAGTCGTCTG 

Antisenso GGGAGGACGATGCGG 

Antisenso Biotina Biot/GGGAGGACGATGCGG 

Fonte: A autora, 2017. 

  

Depois de efetuada a primeira reação de PCR, 2,5 µL de material 

amplificado de cada tubo inicial foram transferidos para outro tubo contendo 45 µL de 

mix de PCR recém preparado, e 2,5 µL de água DNAse free, prosseguindo assim com 

uma segunda reação. O procedimento foi repetido mais uma vez, de modo que foram 

realizadas até três reações de PCR subsequentes para cada ciclo. 

 

5.4. Eletroforese em gel de agarose 

 

Para confirmar a amplificação de cada um dos produtos de PCR, 2,0 µL de 

tampão de amostra 6X (Tris 10 mM, EDTA 10 mM, azul de bromofenol 0,005 % m/v e 

glicerol 10 % v/v) foram acrescentados a 8,0 µL da do produto amplificado e em 

seguida submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2% corado com brometo de 

etídio, em tampão TBE 1x, utilizando a cuba Mini-Sub cell GT (Bio Rad). Foi utilizado 

um marcador padrão de peso molecular com fragmentos múltiplos de 50 bp 

(Invitrogen), e a corrida foi realizada a 90 V por aproximadamente 20 minutos. Para 

visualização do resultado, o gel foi exposto à luz ultravioleta em transluminador (UVP 

Imaging System), onde a amplificação do ligante selecionado foi evidenciada pela 

presença de banda. 
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5.5. Purificação de DNA de fita simples 

 

O kit Streptavidin MagneSphere
®
 (Promega) foi utilizado para obtenção de 

fitas simples de DNA a partir dos produtos de amplificação obtidos da fração pellet de 

cada ciclo anterior. Foram transferidos para um tubo eppendorf 500 μg das esferas 

magnéticas com streptavidina adicionando 100 μL do tampão de lavagem (0,5 M de 

NaCl, 2 mM de Tris-HCl, 1 mM de EDTA). Após agitação em vortex (Marconi), o tubo 

foi colocado em uma rack magnética e o sobrenadante foi descartado. Esta lavagem foi 

repetida por duas vezes. Os produtos obtidos na SELEX foram aquecidos a 65ºC por 5 

minutos e em seguida, deixados por 3 minutos no gelo. Estes foram posteriormente 

transferidos para o tubo contendo as esferas magnéticas, seguido de incubação em 

temperatura ambiente por 10 minutos, com ocasional agitação. Após esse intervalo o 

sobrenadante foi descartado e 100 μL do tampão de lavagem foram acrescentados ao 

pellet, com leve agitação para ressuspensão das esferas. O sobrenadante foi mais uma 

vez descartado e a lavagem foi repetida. Em seguida, as esferas foram ressuspendidas 

em 100 μL de tampão Low Salt (0,15 M de NaCl, 20 mM de Tris-HCl, 1 Mm de EDTA) 

a 4ºC e incubadas por 1 minuto, seguido, novamente, de descarte do sobrenadante. 

Foram então adicionados 25 μL do tampão de eluição (10 mM de Tris-HCl, 1 mM de 

EDTA) pré-aquecido a 70ºC, seguido de agitação e incubação à temperatura ambiente 

por 2 minutos. Transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo. A eluição foi repetida 

adicionando-se 25 µL de tampão de eluição em temperatura ambiente às esferas 

magnéticas, acrescentando-se o sobrenadante àquele coletado previamente. A 

concentração de cada purificado obtido foi dosada em NanoVue (GE). 

 

5.6. Clonagem e extração do DNA 

 

Após 12 ciclos de seleção dos ligantes, foi efetuada a clonagem dos 

produtos utilizando-se o kit TOPO
®
 TA Cloning

®
 da marca Invitrogen, sendo o 

resultado apresentado na Figura 6. 



39 

 

 

 

Figura 6 - Mapa molecular do plasmídeo pCR
®
4TOPO

®
 

 

Fonte: A autora, 2017.
 

 

Foi preparada uma solução contendo 1,0 μL do produto do último ciclo, 1,0 

μL de solução salina 4X, 3 μL de H2O DNase free e 1 μL do vetor, sendo esta incubada 

em temperatura ambiente por 15 minutos. Após a incubação, a solução foi transferida 

para um tubo com 100 μL de bactéria E. coli (linhagem Top 10F’) eletrocompetente, 

sendo novamente incubada por 5 minutos em temperatura ambiente. Após este intervalo 

foi promovida a eletroporação da bactéria com 2500 V (Potencial de voltagem: 1500 e 

Constante de Tempo: 5,6), sendo esta inoculada em seguida em 1 mL de meio líquido 

LB e incubada a 37ºC por 40 minutos. A bactéria foi, então, semeada com três volumes 

diferentes (200 μL, 300 μL e 400 μL) em placas contendo meio LB sólido com 

Kanamicina. Após 24 horas deste processo, as UFCs de cada placa foram contadas. 

Cada UFC foi inoculada em um tubo falcon com 20 mL de meio líquido LB com 

Kanamicina (1 µg/mL) e incubada a 37ºC com agitação por 16 horas, para crescimento.  
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Após este tempo, uma alíquota de 25 µL de cada incubado foi transferida 

para tubo eppendorf contendo 25 µL de meio LB glicerol, posteriormente identificados 

e armazenados em freezer a -80ºC. Os tubos falcon foram, então, centrifugados a 10000 

x g e o sobrenadante foi descartado. Foi utilizado o kit Wizard
®
 Plus SV Minipreps 

(Promega) extração do DNA plasmidial, utilizando-se 250 µL de solução de 

ressuspensão para recuperar completamente o pellet de células, transferidos 

posteriormente para tubos eppendorf livres de nuclease. Em seguida foram 

acrescentados 250 µL de solução de lise e 10 µL de solução de protease alcalina a cada 

tubo, homogeneizados por inversão e incubados por exatamente cinco minutos. Após 

esse tempo, utilizou-se 350 µL de solução de neutralização para interromper a reação, 

prosseguindo com centrifugação a 14000 rpm por 10 minutos à temperatura ambiente. 

Após este procedimento, foi efetuada a purificação do DNA plasmidial utilizando-se as 

colunas Wizard
®
 SV Minicolumn, de acordo com o protocolo fornecido pelo fabricante. 

O DNA foi eluído em 50 µL de água DNase free, e a concentração final de cada 

amostra foi dosada em NanoVue.  

 

5.7. Sequenciamento 

 

A partir da concentração determinada, foi calculado e aliquotado o volume 

necessário para obter-se aproximadamente 200 ng de amostra. Para cada clone, 

preparou-se dois tubos contendo 5 pmol do iniciador M13, sendo um direto e outro 

reverso (Tabela 4). Os tubos foram avolumados com água DNase free suficiente para 

completar o volume de 7,5 μL. As amostras foram enviadas para sequenciamento pelo 

método Sanger, realizado no Centro de Pesquisas René Rachou (Fiocruz Minas) 

utilizando o equipamento ABI3730 (Life Technologies) e o kit BigDye
®
 Terminator 

v3.1 Cycle (Thermo Fisher Scientific). 
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Tabela 4 - Sequências do primer M13 utilizado. 

Primer Sequência (5’ - 3’) 

Senso GTTTTCCCAGTCACGAC 

Antisenso CAGGAAACAGCTATGAC 

Fonte: A autora, 2017. 

 

5.8. Predição da estrutura secundária 

 

As estruturas secundárias mais prováveis para os aptâmeros obtidos foram 

determinadas através do software UNAfold, (disponível em www.idtdna.com/unafold; 

acesso em 04 de agosto de 2017), conforme proposto por Zuker (2003). 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Seleção de aptâmeros por cell-SELEX 

 

Os parâmetros experimentais da cell-SELEX foram variados ao longo dos 

ciclos, conforme demonstrado na Tabela 5, de modo a aumentar a estringência da 

seleção. 

Tabela 5 - Parâmetros experimentais da cell-SELEX para cada ciclo. 

Ciclo 
Temperatura 

de incubação (ºC) 

Nº de células 

de C. albicans 
Nº de lavagens Competidores 

1 37 10
4
 3 Não utilizados 

2 37 10
4
 3 Espermidina; albumina 
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3 37 10
4
 3 Espermidina; albumina 

4 37 10
4
 3 Espermidina; albumina; RNAt 

5 37 10
4
 4 Espermidina; albumina; RNAt 

6 37 10
4
 4 Espermidina; albumina; RNAt 

7 37 10
4
 4 Espermidina; albumina; RNAt 

8 37 10
4
 4 Espermidina; albumina; RNAt 

9 37 10
3
 5 Espermidina; albumina; RNAt 

10 37 10
3
 5 Espermidina; albumina; RNAt 

11 37 10
3
 5 Espermidina; albumina; RNAt 

12 37 10
3
 5 Espermidina; albumina; RNAt 

Fonte: A autora, 2017. 

Notas: 

* RNAt - RNA- transportador 

 

O número de lavagens após a incubação foi aumentado gradativamente com 

o decorrer dos ciclos, de modo a garantir a eliminação de sequências não específicas 

que possam estar fracamente ligadas às leveduras de C. albicans. Em cada lavagem 

efetuada, o incubado foi transferido para um novo tubo eppendorf livre de nucleases, 

também no intuito de eliminar possíveis ligantes não específicos que poderiam se 

associar à parede do tubo (HAMULA et al., 2015). O número de células utilizado foi 

também reduzido para promover maior competição entre os ligantes pelo alvo nos ciclos 

finais. Espermidina e albumina foram adicionadas ao tampão do ensaio de ligação com 

a finalidade de bloquear sítios de ligação inespecíficos na superfície das células alvo. O 

RNAt, por sua vez, foi adicionado como uma molécula competidora para aumentar a 

concorrência pela ligação aos alvos específicos, devido à sua semelhança em tamanho e 

natureza química com os aptâmeros. 

Foi utilizada uma etapa de aquecimento a 90 
o
C por 5 min após a incubação 

em cada ciclo, com o objetivo de dissociar a maior fração dos oligonucleotídeos que se 

ligaram às células. Esta etapa foi seguida de centrifugação, com a separação do 
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sobrenadante e pellet. Após a amplificação de ambas as frações (sobrenadante e pellet) 

por PCR, esperou-se encontrar os ligantes com maior afinidade ao alvo na fração pellet, 

sendo estes os oligonucleotídeos que permaneceram fortemente ligados à célula, mesmo 

submetidos à alta temperatura de dissociação utilizada (HAMULA et al., 2015).  

Para cada fração do incubado (sobrenadante e pellet), foram efetuadas três 

reações subsequentes de PCR para os ciclos 1 a 4, e duas para os ciclos 5 a 12, para a 

obtenção de material suficiente a ser purificado para o próximo ciclo. Foi utilizado 

também um controle positivo para cada reação, cuja amplificação indica o bom 

funcionamento da PCR, bem como um controle negativo destituído de DNA, para 

verificar a ausência de contaminação com amplicons no mix de reação. Para confirmar a 

amplificação dos produtos após cada ciclo, foi realizada eletroforese em gel de agarose, 

utilizando-se um padrão de peso molecular de 50 pb como referência. Os resultados são 

apresentados nas figuras 7, 8 e 9, para os ciclos de 1 a 4, de 5 a 8, e de 9 a 12, 

respectivamente. Depois de confirmada a amplificação após cada ciclo, o produto da 

última reamplificação da PCR da fração pellet foi separado e purificado, para ser 

utilizado como material de partida para incubação com o alvo no ciclo de seleção 

seguinte. A concentração de oligonucleotídeos, presentes no último produto amplificado 

de cada ciclo, foi obtida antes e depois da purificação pela determinação da absorbância 

em 260 nm, utilizando-se o equipamento NanoVue (GE), conforme listado na Tabela 6. 

A etapa de purificação visa recuperar a fitas simples de DNA do produto amplificado da 

PCR, que apresenta dupla fita. 
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Figura 7 - Eletroforese em gel de agarose do ciclo 1 (a), ciclo 2 (b), ciclo 3 (c) e ciclo 4 (d). 

a)     b)  

c)     d)  

 

Fonte: A autora, 2017. 

Notas: 

- As canaletas foram preenchidas na seguinte ordem: padrão de peso molecular 50 bp (1), 

controle positivo (2), controle negativo da primeira reação (3), controle negativo da 

segunda reação (4), controle negativo da terceira reação (5), primeira PCR do sobrenadante 

(6), segunda PCR do sobrenadante (7), terceira PCR do sobrenadante (8), primeira PCR do 

pellet (9), segunda PCR do pellet (10), terceira PCR do pellet (11). 
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Figura 8 - Eletroforese em gel de agarose do ciclo 5 (a), ciclo 6 (b), ciclo 7 (c), e ciclo 8 (d). 

 

a)  b)  

c)  d)  

Fonte: A autora, 2017. 

Notas: 

- As canaletas foram preenchidas na ordem: padrão de peso molecular 50 bp (1), controle 

positivo (2), controle negativo da primeira reação (3), controle negativo da segunda reação 

(4), primeira PCR do sobrenadante (5), segunda PCR do sobrenadante (6), primeira PCR do 

pellet (7), segunda PCR do pellet (8). 
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Figura 9 - Eletroforese em gel de agarose do ciclo 9 (a), ciclo 10 (b), ciclo 11 (c), e ciclo 12 (d). 

a)     b)  

c)      d)  

Fonte: A autora, 2017. 

Notas: 

- As canaletas foram preenchidas na ordem: padrão de peso molecular 50 bp (1), controle 

positivo (2), controle negativo da primeira reação (3), controle negativo da segunda reação 

(4), primeira PCR do sobrenadante (5), segunda PCR do sobrenadante (6), primeira PCR do 

pellet (7), segunda PCR do pellet (8). 

 

 

Tabela 6 - Concentração dos produtos selecionados, obtida em NanoVue (GE). 

Ciclo 
Concentração antes  

da purificação (µg mL
-1

) 

Concentração após  

a purificação (µg mL
-1

) 

1 848,0 4,8 

2 827,3 4,0 

3 814,0 4,5 

4 850,1 4,6 

5 847,5 4,2 

6 806,5 4,7 
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7 818,0 4,7 

8 825,2 4,2 

9 811,0 4,4 

10 804,1 4,5 

11 792,0 3,9 

12 801,1 4,1 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Nos resultados dos ciclos 1 (6a) e 2 (6b) observa-se o aparecimento de 

banda apenas nos produtos da terceira PCR, indicando que os oligonucleotídeos 

selecionados estão presentes em pequena quantidade nas frações iniciais. É possível 

ainda observar a presença de banda de aproximadamente 50 bp no controle positivo, 

tendo como referência o padrão de peso molecular. Não foi observada banda nos 

controles negativos, demonstrando ausência de contaminação nas reações. No ciclo 3 

(6c) já é possível notar a presença de banda fraca nos produtos referentes à segunda 

PCR para ambas as frações, sendo estas evidenciadas no ciclo 4 (6d), de modo que para 

os ciclos seguintes foram realizadas apenas duas reações sequenciais de amplificação. 

Nos ciclos 5 a 12 (Figuras 7 a 9) foi observado resultado similar, sem alteração 

perceptível entre a intensidade das bandas de pellet e sobrenadante.  

De acordo com Hamula et al. (2015), seria esperado que os produtos do 

sobrenadante fossem mais abundantes nos ciclos iniciais, já que mais oligonucleotídeos 

estariam presentes nesta fração, e que os produtos do pellet fossem enriquecidos ao 

longo dos ciclos, uma vez que a cada ciclo sua quantidade seria aumentada em 

decorrência da amplificação por PCR.  

A concentração de oligonucleotídeos obtida em cada ciclo foi 

significativamente reduzida após purificação com o kit Streptavidin MagneSphere
®
, o 

que pode ter afetado o sucesso do processo de enriquecimento. Em estudos 
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subsequentes, outros métodos de purificação podem ser avaliados para um rendimento 

mais eficaz. 

 

6.2. Clonagem e extração de DNA 

 

Os produtos obtidos nas frações pellet e sobrenadante do último ciclo (ciclo 

12) foram clonados utilizando o vetor TOPO
®
. O produto da reação de recombinação 

foi usado para transformar bactérias E. coli TOP10F’, que foi incubada em meio LB 

sólido contendo antibiótico Kanamicina. Foram preparadas três placas, nas quais foram 

semeadas alíquotas de 200, 300 e 400 µL da preparação contendo as células de E. coli 

transformadas. Observou-se o crescimento de 15 UFCs nas placas referentes à fração 

pellet, e 2 UFCs na placa inoculada com maior volume (400 µL) de incubado referente 

à fração sobrenadante, totalizando 17 clones. As UFCs foram transferidas para tubos 

contendo caldo LB com antibiótico Kanamicina, e levadas novamente à incubação.  

Após o crescimento, os clones foram identificados conforme a fração, sendo 

o DNA plasmidial de cada clone extraído utilizando o kit Wizard
®
 Plus SV Miniprep e 

em seguida dosado pela absorbância em 260 nm no equipamento NanoVue. Tendo sido 

observados valores muito baixos de concentração do plasmídio, foi realizada uma PCR 

de cada clone obtido, utilizando-se os iniciadores M13 direto e reverso, sendo 

novamente realizada a dosagem, conforme visto na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Concentração de DNA plasmidial, após amplificação por PCR, determinada pela absorbância 

em 260 nm 

Clone 
Concentração 

(µg mL
-1

) 

s1 362,5 

s2 411,0 

p1 251,5 

p2 247,0 
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p3 277,5 

p4 254,0 

p5 192,0 

p6 264,5 

p7 272,5 

p8 142,5 

p9 281,5 

p10 288,0 

p11 286,5 

p12 285,0 

p13 267,5 

p14 286,5 

p15 266,5 

Fonte: A autora, 2017. 

  

Após a extração, foi realizada uma reação de PCR das amostras utilizando-

se os iniciadores específicos para a amplificação dos aptâmeros. O resultado foi 

analisado por eletroforese em agarose (Figuras 10 e 11), apresentando amplificação do 

inserto, o que indica a presença dos oligonucleotídeos selecionados. 

 

Figura 10 - Eletroforese em gel de agarose dos clones obtidos após extração e amplificação. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

Notas: - As canaletas foram preenchidas na ordem: padrão de peso molecular 50 bp (1), 

controle negativo (2), clone s1 (3), clone s2 (4), clone p1 (5), clone p2 (6), clone p3 (7) clone p4 (8), 

clone p5 (9), clone p6 (10) clone p7 (11), clone p8 (12), clone p9 (13), clone p10 (14) e clone p11 (15). 
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Figura 11 - Eletroforese em gel de agarose dos clones obtidos após extração e amplificação. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

Notas: 

- As canaletas foram preenchidas na ordem: padrão de peso molecular 50 bp (1), controle 

negativo (2), clone p12 (3), clone p13 (4), clone p14 (5) e clone p15 (6). 

  

6.3. Sequenciamento dos aptâmeros 

 

Após a dosagem, foram separadas duas alíquotas de 200 a 300 nanogramas 

de cada amostra e, em seguida, preparados dois tubos contendo 5 pmoles dos 

iniciadores M13, reverso e direto, respectivamente. Uma duplicata de cada tubo foi 

preparada, e estes foram então enviados para sequenciamento através do método 

Sanger, e os resultados foram analisados em software StepOne v2.0
®
. Foram 

identificadas cinco sequências distintas nos clones p1, p2, p5, p6 e p10, listadas na 

Tabela 8. As regiões destacadas nas sequências são as regiões aleatórias selecionadas 

após os ciclos de cell-SELEX, flanqueadas pelas sequencias constantes de ligação dos 

iniciadores utilizados na amplificação. 
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Tabela 8 - Sequências dos oligonucleotídeos selecionados, obtidas pelo método Sanger de 

sequenciamento 

Clone Sequência da região aleatória 5’→ 3’ 

p1 TCGCGCGAGTCGTCTGGGGAGGAGGGAAGACGGGAGGAGCGGCTTGTCCCCCCGCATCGTCCTCCC 

p2 TCGCGCGAGTCGTCTGGGGACTAGAGAGAAAGGAGGGGCCCCCCCCCGCATCGTCCTCCC 

p5 TCGCGCGAGTCGTCTGGGGCGGATGGAAGGGCGAGGCGGGCCCCCTCCCCCCGCATCGTCCTCCC 

p6 TCGCGCGAGTCGTCTGGGGCGGATGGAAAAGAGGAGGAACGGGCTCCCTCCCCCCGCATCGTCCTCCC 

p10 TCGCGCGAGTCGTCTGGGGACTAGAGAGAAAAGAAGGGGCCCCCCCCCGCATCGTCCTCCC 

Fonte: A autora, 2017. 

 

De acordo com o resultado obtido, observou-se que o processo de seleção 

foi efetivo, permitindo a obtenção de cinco aptâmeros de ssDNA após doze ciclos de 

seleção através da técnica cell-SELEX, utilizando-se células de C. albicans como alvo.  

 

6.4. Predição da estrutura secundária 

 

A análise da estrutura secundária dos aptâmeros obtidos após a cell-SELEX 

foi realizada utilizando-se o programa UNAfold. Para tal, utilizaram-se as sequências 

supracitadas, bem como os parâmetros listados na Tabela 9, referentes ao processo de 

seleção utilizado. 
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Tabela 9 - Parâmetros de determinação da estrutura secundária do aptâmero obtido. 

Tipo de ácido nucleico ssDNA 

Tipo de sequência Linear 

Temperatura  37ºC 

Concentração de Na
+
 5 mM 

Concentração de Mg
+2

 0 

Fonte: Zuker, 2003. 

 

Após a execução do programa, foram obtidas duas estruturas secundárias 

mais prováveis para o aptâmero p1 (Figura 12), e uma para cada aptâmero: p2, p5, p6 e 

p10 (Figuras 13, 14, 15 e 16 respectivamente). A seleção das estruturas mais estáveis 

para cada aptâmero foi efetuada considerando-se a menor variação de energia livre (ΔG) 

(ZUKER,2003). Estes valores, bem como os valores de entalpia (ΔH) e entropia (ΔS) 

para cada estrutura, estão apresentados na Tabela 10.  

 

Figura 12 – Estruturas secundárias obtidas para o aptâmero p1: estrutura 1 (a) e estrutura 2 (b). 

a) b)  

Fonte: A autora, 2017. 
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Figura 13 – Estrutura secundária obtida para o aptâmero p2. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Figura 14 – Estrutura secundária obtida para o aptâmero p5. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Figura 15 – Estrutura secundária obtida para o aptâmero p6. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Figura 16 – Estrutura secundária obtida para o aptâmero p10. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Tabela 10 - Parâmetros de energia para as predições estruturais dos aptâmeros, obtidos através do 

programa UNAfold. 

Aptâmero Estrutura ΔG (kcal mol 
-1

) ΔH (kcal mol 
-1

) ΔS (cal K
-1

 mol 
-1

) 

p1 
1 -1.82 -85.3 -269.15 

2 -1.79 -80.9 -255.06 

p2 - -1.29 -30.2 -93.23 

p5 - -4.51 -105.9 -326.91 

p6 - -1.15 -67.7 -214.56 

p10 - -1.29 -30.2 -93.23 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

6.5. Análise do procedimento de cell-SELEX e desafios 

 

Uma vez padronizada, a técnica de cell-SELEX utilizando células de 

C. albicans como alvo mostrou-se de simples execução e potencialmente eficiente para 

a obtenção de um aptâmero específico, a ser posteriormente utilizado como 

radiotraçador no diagnóstico de candidemias. Não obstante, testes subsequentes ainda 

devem ser realizados a fim de se avaliar a aplicabilidade dos aptâmeros obtidos, tais 

como a determinação do Kd, a especificidade para C. albicans, estabilidade na utilização 

in vivo, dentre outros. 

Em sua revisão sobre aptâmeros, Zhou e Rossi (2017) apontam uma 

dificuldade da SELEX em geral como sendo um procedimento realizado em “caixa 

preta”, onde o sucesso da seleção só é corroborado ao final de todo o processo. Uma 

alternativa para aumentar a especificidade da cell-SELEX é a introdução de uma seleção 

negativa utilizando outras células, tais como bactérias e leucócitos, de modo a eliminar 

sequências que possam gerar resultados falso positivos com elementos da resposta 

inflamatória e infecção bacteriana (ELLINGTON; SZOSTAK, 1992, apud ZHOU; 

ROSSI, 2017).   
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7. CONCLUSÃO 

 

O processo cell-SELEX de seleção de aptâmeros para diagnóstico de infecções 

por Candida albicans foi padronizado com sucesso, sendo determinados os parâmetros 

para diferentes etapas dos ciclos de seleção. Cinco aptâmeros foram efetivamente 

selecionados após doze ciclos de seleção, atingindo o objetivo do estudo.  A 

aplicabilidade destes como radiotraçadores será avaliada em estudos subsequentes de 

determinação da constante de dissociação, especificidade e de reconhecimento de 

células de C. albicans pelos aptâmeros radiomarcados. 

 

 

8. PERSPECTIVAS 

 

- Marcação radioativa dos aptâmeros selecionados com [-
32

P]ATP para 

determinação da constante de dissociação (Kd); 

- Avaliação da capacidade de ligação in vitro dos aptâmeros radioativos em 

células de Candida albicans, Staphylococcus aureus e Escherichia coli; 

- Marcação dos aptâmeros com 
99m

Tc; 

- Avaliação da biodistribuição e a capacidade dos aptâmeros em identificar 

infecção fúngica in vivo utilizando modelo experimental. 
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