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Resumo 

O vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, se espalhou rapidamente por todas as 

regiões do mundo, ocasionando na pandemia decretada em março de 2020. O método 

preventivo contra a infecção viral atualmente adotado por diversos países é a vacinação. Um 

grande número de estudos clínicos está em andamento com o intuito de se encontrar fármacos 

ou procedimentos efetivos contra a doença. Uma opção é a imunoterapia com o plasma de 

convalescentes. Essa abordagem foi utilizada anteriormente contra outras doenças infecciosas 

graves como a SARS, MERS e Ebola, por exemplo, tendo melhorado a taxa de sobrevivência 

de pacientes. Apesar de potencialmente efetiva, a terapia com o soro de convalescentes 

apresenta riscos, como possíveis reações imunológicas contra componentes do soro e risco de 

lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI). O soro de convalescentes e dos 

vacinados contra a COVID-19 contém anticorpos neutralizantes contra o vírus, mas também 

anticorpos não específicos e uma série de outros compostos. O isolamento apenas dos 

anticorpos neutralizantes para o tratamento dos pacientes poderia torná-lo significativamente 

mais efetivo, além de diminuir a possibilidade de reações adversas. Propomos nesse projeto o 

desenvolvimento de um pipeline de análise de dados e o sequenciamento de anticorpos 

específicos contra o SARS-CoV-2 a partir do plasma de vacinados e o sequenciamento por 

metodologias baseadas em transcriptômica. 

Palavras-chave: COVID-19. Anticorpos. Vacina.  
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1 Introdução 

A COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, se espalhou rapidamente por 

todas as regiões do mundo, sendo declarada pela OMS uma pandemia em 11 de 

março de 2020 e já resultou em mais de 649 milhões de casos e 6,6 milhões de mortes 

(https://coronavirus.jhu.edu/map.html, acessado em 12 de dezembro de 2022). Até o 

momento, não há tratamento efetivo oficialmente recomendado para os pacientes 

acometidos por esta infecção. Atualmente, a imunização proporcionada pela 

vacinação em massa em conjunto com medidas de distanciamento social representa 

o método mais efetivo e duradouro para a prevenção da COVID-19, como mostram 

dados recentes (Amit et al., 2021; Doria-Rose et al., 2021; Keehner et al., 2021). 

Com a expansão das campanhas de vacinação, as amostras de sangue dos 

indivíduos vacinados passaram a ser uma fonte promissora para a descoberta de 

novos anticorpos neutralizantes, uma vez que as vacinas induzem uma resposta 

imune similar à infecção natural (Wang et al., 2021). Além disso, como cada vacina 

utiliza uma plataforma de desenvolvimento distinta (ex.: adenovírus da 

Oxford/AstraZeneca, vírus inativado da CoronaVac/Sinovac), o conjunto de anticorpos 

induzidos por elas pode, em teoria, diminuir a chance de evasão imune em caso de 

mutação do vírus.  

Anticorpos monoclonais neutralizantes já foram utilizados com sucesso no 

tratamento de doenças emergentes. Durante a infecção do vírus Ebola, por exemplo, 

o anticorpo ZMapp salvou dois pacientes americanos em 2014 (LYON et al., 2014) e 

o anticorpo MAb114 mostrou grande potencial de tratamento reduzindo a taxa de 

mortalidade de 67% para 34% (MULANGU et al., 2019). Além disso, o uso de 

anticorpos neutralizantes em eventos de pós-exposição também tem o potencial de 
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proteger populações susceptíveis. Em relação ao SARS-CoV-2, alguns trabalhos 

relataram a expressão de anticorpos monoclonais neutralizantes a partir do 

sequenciamento do RNA de células B (JU et al., 2020) e de hibridomas (WANG, 

Chunyan et al., 2020), indicando que os anticorpos podem ser candidatos terapêuticos 

promissores (COHEN, Jon, 2020). Alguns anticorpos monoclonais, como os 

produzidos pela Regeneron/Eli Lilly, receberam aprovação para uso emergencial pelo 

FDA nos Estados Unidos, e recentemente pela ANVISA no Brasil 

(https://cutt.ly/1niuZpJ), após bons resultados de redução de carga viral e de 

hospitalizações em pacientes com sintomas leves e moderados (COHEN, Myron S., 

2021). 

No entanto, a dinâmica e o significado da resposta imune à infecção por SARS-

CoV-2 e à vacinação permanecem desconhecidos. Com o surgimento de novas 

Variantes de Preocupação (Variants of Concern, VOCs), as capacidades de 

neutralização de anticorpos estão sendo questionadas. De fato, as variantes do 

SARS-CoV-2, com mutações na proteína spike e transmissibilidade potencialmente 

aumentada, surgiram no Reino Unido (B.1.1.7, Alpha), África do Sul (B.1.351, Beta) e 

Brasil (P.1, Gamma)(CHEN et al., 2021; SABINO et al., 2021). Posteriormente, outras 

variantes como a B.1.17.2 (Delta) e, mais recentemente, a B.1.1.529 (Ômicron), foram 

responsáveis por novas ondas de infecção ao redor do mundo (ALLEN et al., 2022; 

MALLAPATY, 2022). Até o momento, três variantes da Omicron foram identificadas, 

BA.1, BA.2 e BA.3 (ALLEN et al., 2022).  

Estudos preliminares sugerem que a neutralização de anticorpos pode ser 

reduzida para novas variantes mutadas na proteína spike (CHEN et al., 2021; WANG, 

Pengfei et al., 2021; WANG, Zijun et al., 2021), sugerindo a necessidade de 

atualizações/reforços constantes nos esquemas de vacinação e terapias com 
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anticorpos (WANG, Zijun et al., 2021). Iketani et al. mostraram que grande parte dos 

anticorpos monoclonais desenvolvidos retêm atividade contra a cepa BA.1, mas a 

cepa BA.2 apresenta resistência acentuada contra 17 dos 19 anticorpos testados 

(IKETANI et al., 2022). Por outro lado, o novo anticorpo bebtelovimab, recentemente 

aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, neutraliza tanto a cepas BA.1 

quanto a BA.2 (IKETANI et al., 2022; WESTENDORF et al., 2022). Esses estudos 

mostram o quão dinâmico tem sido o avanço das variantes do SARS-CoV-2 e o quão 

importante e estratégico é estabelecer uma plataforma de sequenciamento de 

anticorpos, que precisa continuamente monitorar novos anticorpos neutralizantes 

contra as infecções virais. 

Nesse contexto, os anticorpos produzidos pelas respostas imunes dos 

vacinados podem ser promissores para o desenvolvimento de anticorpos 

monoclonais. As vacinas provocam respostas de anticorpos semelhantes à infecção 

natural (WANG, Zijun et al., 2021), mas como as diversas vacinas usam plataformas 

distintas (por exemplo, adenovírus da Oxford/AstraZeneca, vírus inteiro inativado da 

CoronaVac/Sinovac e mRNA da proteína S1 da Pfizer), é provável que levem à 

produção de anticorpos variados direcionados ao vírus em diferentes domínios que, 

em alguns casos, podem diminuir a alteração da evasão imunológica devido à 

mutação do vírus. Além disso, outra vantagem dos voluntários vacinados para a 

caracterização de anticorpos neutralizantes e da dinâmica da resposta imune é que, 

como a vacinação é um evento programado, as amostras de sangue podem ser 

coletadas antes e após a imunização, permitindo a identificação diferencial da 

produção de anticorpos.  

Abordagens para a identificação em grande escala de anticorpos incluem 

sequenciamento de células B individuais (DEKOSKY et al., 2015; ROUET et al., 2018; 
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WANG, Zijun et al., 2021) e transcriptômica global de células B (COLE et al., 2020), 

entre outras. Pode-se inferir que uma biblioteca de anticorpos neutralizantes de 

indivíduos imunizados com vacinas com diferentes tecnologias seriam fontes valiosas 

para o desenvolvimento de anticorpos monoclonais. Essa plataforma pode ser 

constantemente atualizada à medida que novas vacinas se tornem disponíveis e 

novas doses de reforço sejam aplicadas. Estudos recentes mostram que os vacinados 

apresentam altos índices de anticorpos neutralizantes, que serviram de base para a 

seleção de potentes anticorpos monoclonais (WANG, Kang et al., 2021; WANG, Zijun 

et al., 2021) 

Neste projeto realizamos a caracterização de cadeias de anticorpos contra o 

SARS-CoV-2 a partir de células B de indivíduos vacinados em diferentes fases. 

Indivíduos vacinados com a CoronaVac e com a ChAdOx1 e com títulos elevados de 

anticorpos tiveram os RNAs de células B sequenciados pela estratégia de long-read 

sequencing pelo MinION Mk1C (Oxford Nanopore Technologies). Os resultados 

mostram que a tecnologia de long-read pode ser aplicada ao sequenciamento de 

cadeias de anticorpos, mas também que há limitações a serem trabalhadas em 

experimentos futuros.  
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2 Revisão da literatura 

 

 O repertório de anticorpos representa o conjunto total de anticorpos que é 

gerado por um indivíduo (SCHWARTZ, 2003) e constitui um componente importante 

da resposta imune adaptativa. A diversidade das sequências é resultado de vários 

eventos, que incluem: a recombinação da linha germinativa, a modificação juncional 

e a hipermutação somática (DI NOIA; NEUBERGER, 2007). Juntos esses eventos 

geram um potencial de diversidade da ordem de 1013-1018; porém, apenas uma fração 

desse número pode ser representado em um indivíduo, uma vez que o número de 

células B e T humanas é da ordem de 1011 e o número de clones distintos pode chegar 

no máximo a ordem de 109.  

 Devido à grande diversidade de sequências, o conhecimento completo do 

repertório imune está sendo revelado apenas recentemente com o advento de 

técnicas de sequenciamento em larga escala (CALIS; ROSENBERG, 2014; 

WARDEMANN; BUSSE, 2017). O crescimento exponencial derivado do aumento do 

número de sequenciamentos também levou ao desenvolvimento de novas 

ferramentas e métodos computacionais para análise de dados de AIRR-seq 

(Adaptative Immune Receptor Repertoire Sequencing) (KIDD et al., 2014). A 

quantificação da diversidade do repertório imune, por exemplo, depende de 

ferramentas que realizam a anotação dos segmentos VDJ (GREIFF et al., 2015) e da 

subdivisão das diferentes porções do anticorpo, como as áreas de framework (FR) e  

as regiões determinantes da complementaridade (CDR). 
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3 Materiais e Métodos 

 

3.1 Infraestrutura e equipamentos 
 

A coleta das amostras, a separação do plasma e a extração das células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram realizadas em colaboração com 

os departamentos de Imunologia e Ginecologia da EPM-UNIFESP e utilizaram 

equipamentos e recursos humanos dos laboratórios dos pesquisadores 

colaboradores. 

A extração do RNA das PBMC e as reações de RT-PCR foram realizadas nos 

laboratórios do departamento de Bioquímica da EPM-UNIFESP sob supervisão do 

Prof. Dr. Isaias Glezer. O sequenciamento das amostras de cDNA resultantes do 

processo de RT-PCR e a obtenção dos dados experimentais deste projeto, utilizou 

como principal instrumento analítico o sequenciador MinION Mk1C da Oxford 

Nanopore localizado no Laboratório de Proteômica e Petidômica da EPM-UNIFESP. 

 

3.2 Voluntários 

 

Fazem parte deste estudo 53 voluntários vacinados com idade mínima de 18 

anos, que declararam estar de acordo com Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme documento aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de São Paulo e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP, 

CAAE: 32571720.0.0000.5505). Os participantes elegíveis incluem adultos que não 

apresentaram sintomas de infecção e tiveram resultado sorológico não-reagente antes 
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da primeira coleta. Os participantes foram divididos em dois grupos de acordo com o 

tipo de vacina recebida: CoronaVac/Sinovac (n=27) e Oxford/AstraZeneca (n=26).  

 

3.3 Coleta das amostras 

Os voluntários que receberam a vacina Coronavac/Sinovac foram submetidos 

a três coletas de sangue periférico conforme indicado na Figura 1. A média de dias 

após a primeira dose para a realização da coleta 2 foi de 24 dias e de 14 dias para a 

coleta 3, realizada após a dose de reforço. Infelizmente não foi possível fazer a coleta 

1 (pré-vacina) dos voluntários que receberam a Oxford/AstraZeneca. A coleta 2 foi 

efetuada em um intervalo que variou de 50 a 82 dias após a primeira dose e a coleta 

3 foi realizada com 14 dias após a dose de reforço. 

 

Figura 1:Dados da coleta das amostras por grupo vacinal 
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3.4 Sorologia 

Os perfis de imunoglobulinas direcionadas ao SARS-CoV-2 nos soros foram 

determinados por Ensaio Imunoenzimático (ELISA) utilizando o kit comercial Anti-S1 

QuantiVac IgG (Euroimmun). O kit permite a verificação da presença de anticorpos e 

fornece valores referentes à titulação de anticorpos específicos. Este ensaio foi 

realizado pelo próprio fabricante do kit. 

 

3.5 Processamento das amostras de sangue periférico 

As amostras de sangue foram coletadas em tubos contendo EDTA e 

submetidas à centrifugação com gradiente de Ficoll após uma diluição 1:1 em PBS 

estéril. O plasma e a fração PBMC foram obtidos através da separação de fase entre 

a camada de menor densidade (plasma) e a camada de nuvem leucocitária de 

densidade intermediária (PBMC). As amostras de plasma foram armazenadas a -20 

oC. As amostras de PBMC passaram ainda por processos de centrifugação, lavagem 

e contagem antes de serem armazenadas a -80 oC em um tampão de congelamento 

com DMSO para posterior extração do RNA e sequenciamento. 

 

3.6 Seleção das amostras 

 O critério de seleção das amostras considerou a coleta pós-2ª dose de ambas 

as vacinas.  Foram consideradas elegíveis as amostras que possuíam no mínimo 

4x106 células (PBMC) e selecionadas três amostras de cada grupo com a maior 
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titulação de anticorpos determinada pelo ensaio QuantiVac IgG da empresa 

Euroimmun.  

 

3.7 Extração do RNA e síntese do cDNA 

A extração do RNA total das amostras de PBMC utilizou o kit RNeasy Plus Mini 

Kit (Qiagen). As bibliotecas de cDNA foram sintetizadas utilizando primers hexâmetros 

aleatórios com oligo(dT) inclusos no kit Maxima H Minus Mastermix (Thermo). A 

reação de transcrição reversa foi executada em ciclos de 42 °C por 10 min, 25 °C por 

10 min, 50 °C por 60 min e 94 °C por 5 min. O cDNA gerado foi armazenado a -20 oC 

até o momento das reações de amplificação. 

 

3.8 Amplificação das cadeias de anticorpos 

Transcritos dos genes IgH, Igλ e Igκ foram amplificados independentemente 

por Nested PCR a partir de 100 ng de cDNA como molde. Todas as reações PCR 

foram realizadas em um volume total de 20 μl contendo 20 nM de cada mix de primer 

para a primeira reação PCR e 200 nM de cada mix de primer para a segunda reação 

PCR,  conforme descrito em trabalhos anteriores (ROBBIANI et al., 2020; TILLER et 

al., 2008),  além de 300 nM de cada dNTP (Invitrogen) e 1.2 U HotStar Taq DNA 

polymerase (Qiagen) utilizando Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Mastermix de 

acordo com as instruções do fabricante (Thermo). Cada reação PCR foi realizada em 

35 ciclos a 94 °C por 30 s, 58 °C por 30 s, 72 °C por 55 s (1o PCR) ou 45 s (2o PCR).  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?6CPrnj
https://www.zotero.org/google-docs/?6CPrnj
https://www.zotero.org/google-docs/?6CPrnj
https://www.zotero.org/google-docs/?6CPrnj
https://www.zotero.org/google-docs/?6CPrnj
https://www.zotero.org/google-docs/?6CPrnj
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3.9 Montagem da biblioteca e sequenciamento  

Os produtos do PCR foram purificados com beads AMPure e foram construídas 

duas bibliotecas para o sequenciamento: uma correspondente ao grupo da 

Coronavac/Sinovac e outra do grupo Oxford/AstraZeneca. As amostras de cada grupo 

receberam um barcode para identificação e separação das sequências. O protocolo 

de ligação dos adaptadores, preparo das terminações e marcação utilizou o kit de 

ligação SQK-LSK-109 e os kits de barcode EXP-NBD104 e EXP-NBD114, conforme 

instruções do fabricante (RAVI, 2020). 

Ao final do preparo das bibliotecas, 50 fmol de cada biblioteca foi carregada na 

célula de leitura ONT MinION 9.4.1. Após o sequenciamento, as informações 

cromatográficas armazenadas no formato binário *.fast5 foram traduzidas para a 

correspondente base nitrogenada pelo algoritmo Guppy versão 2.3.5 no modo super 

basecalling e transformadas em arquivos texto no formato *.fastq. As instruções de 

instalação e comados de execução do programa estão disponíveis na seção “Anexo”.  

 

3.10 Pré-processamento dos dados 

Os dados gerados pelo sequenciamento passaram por um pré-processamento 

como o objetivo de remover as sequências dos adaptadores utilizados no protocolo 

de ligação ONT. Para isso, foi utilizado o software Porechop v0.2.4 

(https://github.com/rrwick/Porechop) que remove as sequências correspondentes aos 

adaptadores localizados no final, no início e no meio das sequências. 

https://www.zotero.org/google-docs/?bR08zZ
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Após a remoção dos adaptadores, as sequências foram submetidas a um filtro 

de qualidade (Q≥13, 95% acurácia) e de tamanho, levando-se em consideração o 

comprimento (L) esperados dos amplicons (350bp ≤ L ≤ 530bp). O software utilizado 

nesta etapa foi o Nanofilt v2.6.0 (DE COSTER et al., 2018). 

 

3.11 Anotação das sequências 

 Para a análise das sequências, os arquivos *.fastq foram convertidos em 

arquivos *.fasta através da ferramenta Seqtk-1.3 (https://github.com/lh3/seqtk). A 

análise de repertório e a seleção das sequências produtivas foi realizada pelo conjunto 

de ferramentas Change-O v1.1.0 (GUPTA et al., 2015) do framework Immcantation. 

Utilizando os scripts disponibilizados por esse programa, todas as sequências foram 

avaliadas pelo IgBLAST v1.9.0 (YE et al., 2013) e foi possível determinar: a anotação 

VDJ que especifica os respectivos genes da linha germinativa, a delimitação de cada 

porção do anticorpo (regiões constantes e regiões de cdr) e a tradução 

correspondente em aminoácidos. Uma vez realizada a anotação, apenas as 

sequências produtivas (códon de parada ausente e em frame) foram consideradas 

para análise posterior.  

 

3.12 Análise de similaridade de sequências 

Para a análise de similaridade entre grupos de sequências, foi considerada a 

porção já traduzida dos segmentos de CDR3 únicos da cadeia pesada. As sequências 

produtivas de ambos os grupos em todas as fases vacinais foram comparadas com o 

https://www.zotero.org/google-docs/?0dJInh
https://www.zotero.org/google-docs/?0dJInh
https://www.zotero.org/google-docs/?0dJInh
https://github.com/lh3/seqtk
https://www.zotero.org/google-docs/?hnLCbh
https://www.zotero.org/google-docs/?hnLCbh
https://www.zotero.org/google-docs/?hnLCbh
https://www.zotero.org/google-docs/?7O9X92
https://www.zotero.org/google-docs/?7O9X92
https://www.zotero.org/google-docs/?7O9X92
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banco de dados público CoV-AbDAb (RAYBOULD et al., 2021) que continha 5.252 

sequências em 20/04/22 e é o primeiro repositório consolidado de anticorpos com 

ligação ou neutralização comprovada experimentalmente contra o Sars-CoV-2 e 

outros betacoronavírus. 

Foi utilizada a ferramenta cd-hit-2d (FU et al., 2012) que compara dois conjunto 

de dados e identifica as sequências presentes no banco_2 que são similares às 

encontradas no banco_1, considerando-se um valor pré-definido de threshold. Para 

as análises, o banco_1 correspondeu ao conjunto de dados de trabalhos já publicados 

e o banco_2 aos dados de sequenciamento obtidos neste trabalho. Foi adotado um 

threshold de 80% para similaridade de identidade e um alinhamento de cobertura de 

no mínimo 90%.  

 

3.12 Heatmap: visualização das sequências similares 

A visualização dos matches de sequências lidas com os registros do banco 

CoV-AbDAb foi realizada através de um gráfico do tipo heatmap construído utilizando 

o pacote ComplexHeatmap v2.13.1 do R 4.2.1 (GU; EILS; SCHLESNER, 2016). Para 

melhor visualização dos dados, linhas e colunas foram clusterizadas pelo método 

“Single” e o cálculo da distância selecionado foi o “Pearson”. 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?a3QrU1
https://www.zotero.org/google-docs/?a3QrU1
https://www.zotero.org/google-docs/?a3QrU1
https://www.zotero.org/google-docs/?XkAUvz
https://www.zotero.org/google-docs/?XkAUvz
https://www.zotero.org/google-docs/?XkAUvz
https://www.zotero.org/google-docs/?3IBPtA
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4 Resultados 

4.1 Pipeline de processamento de dados 

 

 As diferentes ferramentas de processamento e análise de sequências estão 

apresentadas na Figura 2 de acordo com a ordem das operações. O pipeline foi 

dividido em quatro partes: sequenciamento, pré-processamento, análise de repertório 

e análise de similaridade. 
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Figura 2: Pipeline de sequenciamento e análise das sequências. 

 

 

Inicialmente, fizemos experimentos controle para avaliar o sistema Mk1C e as 

metodologias que seriam seguidas, verificando o consenso e alinhamento de 

sequências conhecidas. Nesses experimentos, com sequências de amplicons de 

~350 bp, chegamos à completa sequência dos amplicons utilizados. Destacamos que 

as sequências consenso foram obtidas através de montagens completamente de 

novo, ou seja, sem utilizar nenhuma sequência de referência. Como prova de conceito 

para validar as metodologias estabelecidas, realizamos um experimento piloto com 

amostras de um voluntário da vacina ChAdOx1 para o sequenciamento de cadeias de 

anticorpos. Nesse experimento piloto, foram obtidos 5,4x106 reads, dos quais 4.8x106 

reads passaram nos padrões de qualidade estabelecidos para a aquisição de dados. 

Destacamos que foram obtidas do indivíduo, pós 2ª dose da ChAdOx1, sequências 

consenso de CDR3 em cadeias pesadas, como a sequência VRGTNDWSGVDY 

(GOEL et al., 2021) e leves, como a sequência CQQYGSSPWTF (Figura 3) (SCHMITZ 

et al., 2021). As sequências são idênticas à anticorpos anti-SARS-CoV-2 já publicados 
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em estudos realizados no Estados Unidos com vacinas de mRNA (GOEL et al., 2021; 

SCHMITZ et al., 2021).  

 

Figura 3: Estruturas e sequências de CDR3 de cadeias leves e pesadas do 2C08, um 
anticorpo monoclonal com potente capacidade neutralizante contra o SARS-CoV-2  
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4.2 Quantidade de sequências 

 Ao longo da análise de dados, o número de sequências validadas em cada 

etapa diminuiu em função dos critérios de validação aplicados, conforme mostra a 

Tabela 1. Na etapa de sequenciamento pelo Mk1C, a acurácia média das leituras das 

amostras da Oxford foi 92,5%, enquanto as amostras da CoronaVac apresentaram 

um valor ligeiramente superior de 93,9%. Durante o pré-processamento, foi escolhido 

um valor de corte de 95% com o objetivo de diminuir o número de sequências com 

erro de leitura. 

 

 

 

Tabela 1: Quantidade de sequências em cada etapa da análise de dados 

Etapa Oxford/AstraZeneca Coronavac/Sinovac 

Leitura MinION Mk1C 5 M reads  7 M reads  

Filtro Qualidade/Tamanho 1,5 M reads 3 M reads 

Sequências Produtivas 103.721 200.127 

  

A quantidade de sequências produtivas foi determinada após a anotação das 

diferentes regiões dos anticorpos realizada pelo IgBLAST e Change-O, conforme 

exposto na seção de Métodos.  
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4.3 Distribuição do gene V em sequências de cadeia pesada 

 Após a anotação gênica realizada pelo IgBLAST, foi realizada a análise da 

distribuição do gene V nas sequências da cadeia pesada. Foi constatado que tanto 

nas amostras de primeira dose (cor_1d e oxf_1d) e segunda dose (cor_2d e oxf_2d) 

de ambas as vacinas como também na amostra de pré-vacina do grupo do 

CoronaVac, o gene IGHV5-51 apresentava uma abundância superior a 70%, 

conforme mostrado na Figura 4. Essa distribuição heterogênea, no entanto, não é 

compatível com dados encontrados na literatura. Um estudo que analisou 1.857 

repertórios de 33 publicações de sequenciamento de cadeia pesada de anticorpos, 

constatou que 6 genes V estão entre os mais frequentemente selecionados para a 

recombinação e que juntos representam cerca de 35% do total dos eventos 

recombinantes, sendo o IGHV3-23 (8,0%)  (YANG et al., 2021) o mais frequente entre 

eles. 

 

 

Figura 4: Distribuição do gene V em sequências de cadeia pesada por dose e vacina. 
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  A alta expressão do gene IGHV5-51 nas amostras pré-vacina do grupo da 

CoronaVac sugere que esse evento não está relacionado com a vacinação. Uma 

hipótese levantada para explicar essa incoerência está relacionada com um possível 

viés no processo de amplificação das cadeias. O trabalho que foi utilizado como 

referência (TILLER et al., 2008) aplicou o método de Nested PCR para a amplificação 

de cadeias em um experimento do tipo single-cell. Antes da amplificação, as células 

B passaram por um processo de separação, enriquecimento e purificação. No nosso 

caso, utilizamos a abordagem bulk, sem a separação de células únicas.  

  A fim de investigar um possível viés de amplificação, analisamos os dados de 

sequenciamento do primeiro PCR de uma amostra de um voluntário do grupo da 

CoronaVac (Figura 5) e constatamos que, apesar de ainda apresentar um alto 

percentual de abundância  (12%),  a expressão do gene IGHV5-51 apresenta um valor 

menor no primeiro PCR quando comparado ao segundo PCR (Figura 4), sugerindo 

que o desenho experimental selecionado não seja totalmente adequado ou ainda 

necessite de adaptações para ser aplicado em amostras que não sejam de célula 

única. 
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Figura 5: Distribuição do gene V de uma amostra CoronaVac - Primeiro PCR 

 

  Devido à discrepância da expressão do gene IGHV5-51, optamos por retirá-lo 

da análise da distribuição do gene V nas sequências de cadeia pesada e recalcular 

novamente a abundância. A Figura 6 mostra os diferentes perfis de distribuição do 

gene V nos dois grupos vacinais. É possível constatar que os genes IGHV3-21, 

IGHV4-34 e IGHV3-74 foram priorizados ao longo do processo vacinal em ambos os 

grupos. Em particular, o gene IGHV4-34 também se mostrou aumentado em um 

estudo que comparou sequências de pacientes com COVID-19 e pacientes saudáveis 

(GALSON et al., 2020).  Sequências contendo o V4-34 são conhecidas por estarem 

relacionadas a anticorpos auto reativos (PASCUAL et al., 1991) e, no estudo citado, 

estavam aumentadas em pacientes que apresentavam melhora dos sintomas quando 

comparados aos pacientes estáveis ou em quadro de deterioração. Os autores ainda 

sugerem que a presença desses anticorpos pode desempenhar um papel importante 

na resolução da infecção e também contribuir para a diminuição do risco da doença. 

 Outro gene que chama atenção é o IGHV1-69, aumentado nas sequências de 

primeira dose da CoronaVac. Ao analisar as amostras de primeira dose 
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individualmente, foi possível constatar que o gene estava expressivamente 

aumentado em apenas um dos voluntários representando 25% do total dos genes V, 

enquanto nos outros dois voluntários o IGHV1-69 representava menos de 3% de 

abundância. Um trabalho que avaliou a expressão diferencial de genes IGHV em 

amostras de pacientes saudáveis e convalescentes (diversas patologias) constatou 

que o gene IGHV1-69 estava regulado para cima em amostras de pacientes com 

diferentes patologias (YANG et al., 2021).  O trabalho sugere ainda que o estado 

imune de um indivíduo pode ser definido de acordo com o perfil de expressão de 

determinados genes V da cadeia pesada.  
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Figura 6: Distribuição do gene V em sequências de cadeia pesada dos dois grupos vacinais 
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4.4 Convergência de sequências com dados do banco CoV-AbDab 
 

 As sequências produtivas de cada grupo vacinal foram comparadas com 

sequências públicas do banco CoV-AbDab conforme descrito na seção “Métodos”. Os 

matches correspondentes e a respectiva indicação de similaridade são apresentados 

na Figura 7. É interessante notar que algumas sequências das coletas pré-vacina 

apresentaram correspondência no banco de dados de referência. Como os dados do 

CoV-AbDab também incluem anticorpos que se ligam ao Sars-CoV-2, mas não são 

capazes de neutralizá-lo (DH1090 e CV33), é possível que algumas dessas 

sequências tenham reatividade cruzada com outros coronavírus. Alguns estudos 

sorológicos já reportaram reatividade cruzada entre anticorpos contra o Sars-CoV-2 e 

outros coronavírus (KHAN et al., 2020) e também entre células T de doadores 

saudáveis e indivíduos infectados com Sars-CoV-2 (BRAUN et al., 2020) e influenza 

A (CHAISAWANGWONG et al., 2022). 

 O match mais frequente e presente em todas as coletas de ambas as vacinas, 

corresponde ao anticorpo monoclonal CA1 que foi sequenciado e isolado a partir de 

amostras de um paciente convalescente (SHI et al., 2020). Além de se ligar ao Sars-

CoV-2 WT ele também bloqueia a ligação da região RBD do vírus com o receptor 

ACE2 do hospedeiro, promovendo portanto a neutralização. 
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Figura 7: Clusterização das sequências de vacinados com o banco do CoV-AbDab 
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5. Conclusão 

 

 Neste projeto, estabelecemos uma metodologia de sequenciamento de 

anticorpos baseada em sequências longas de amplicons que codificam cadeias leves 

e pesadas de anticorpos utilizando a plataforma Mk1C (ONT). A maior parte das 

estratégias de sequenciamento é baseada em sequências curtas de 150 pares de 

bases, utilizando diversas plataformas já estabelecidas. Há algumas limitações, como 

taxas maiores de erros de sequenciamento. Porém, mesmo com as limitações, 

demonstramos que a plataforma de long-read pode ser utilizada com sucesso para 

sequenciamento de cadeias de anticorpos. A tecnologia de long-read vem evoluindo 

continuamente e consideravelmente ao longo dos últimos anos. Apesar de diversas 

dificuldades encontradas para a realização deste projeto, obtivemos diversas 

sequências de cadeias de anticorpos de indivíduos vacinados contra o SARS-CoV-2 

que apresentaram similaridade com anticorpos neutralizantes depositados no banco 

curado CoV-AbDAb. Para finalizar, o maior resultado obtido foi o estabelecimento da 

plataforma para o sequenciamento de anticorpos, que será aprimorada e aplicada a 

novos projetos a serem realizados pelo grupo de pesquisa.     
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Apêndice 

Instalação e execução do basecaller Guppy  

Guppy 

https://cdn.oxfordnanoportal.com/software/analysis/ont-guppy_6.4.2_linux64.tar.gz  

 

CUDA 

https://developer.nvidia.com/cuda-downloads  

 

Comandos: 

1) tar -xf ont-guppy_xxx_linux<64 or aarch64>.tar.gz 

 

2) export PATH="$HOME/ont-guppy/bin:$PATH" 

 

3) ./guppy_basecaller --input_path <pasta arquivos fast5> --recursive --

config dna_r9.4.1_450bps_sup.cfg --records_per_fastq 0 --compress_fastq --

save_path /<pasta arquivos fastq> -x cuda:all --cpu_threads_per_caller 12 

 

 

Pré-processamento 
 

Avaliação da qualidade da corrida 

Uma vez realizada a operação de basecalling, cada barcode terá arquivos comprimidos no 

formato *.fastq. A avaliação da corrida pode ser feita pelo programa Nanostat 

(https://github.com/wdecoster/nanostat). 

 

Comandos:  

1) NanoStat --fastq [arquivo_entrada.fastq.gz] --outdir [pasta de saída] -

n [arquivo_saida_nanostat.txt] 

 

2) more [arquivo_saida_nanostat.txt] 

https://cdn.oxfordnanoportal.com/software/analysis/ont-guppy_6.4.2_linux64.tar.gz
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
https://github.com/wdecoster/nanostat
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Remoção dos adaptadores 

Porechop: https://github.com/rrwick/Porechop 

 

Comandos:  

1) porechop -i nome_arq_entrada.fastq.gz -o nome_arq_saida.fastq.gz -

threads [número_de_nucleos] 

 

Filtro de tamanho e qualidade 

 Nanofilt: https://github.com/wdecoster/nanofilt  

 Comandos: 

1) gunzip -c file.fastq.gz | NanoFilt -q 13 -l 350 --maxlength 530 > file_trim_filt13.fastq 

 

 

Transformando arquivos *.fastq em *.fasta 

 Seqtk: https://github.com/lh3/seqtk 

Comandos: 

1) git clone https://github.com/lh3/seqtk.git; 

2)    cd seqtk; make 

3)    seqtk seq -a in.fastq.gz > out.fasta 

 

 

 

Análise das Sequências 
 

Change-O: https://immcantation.readthedocs.io/en/stable/  

Instalação: 

1) pip3 install changeo 

Comandos: 

1) #Executa o IgBLAST a partir dos arquivos *.fasta e gera arquivo *.fmt7 

https://github.com/rrwick/Porechop
https://github.com/wdecoster/nanofilt
https://github.com/lh3/seqtk
https://github.com/lh3/seqtk.git
https://immcantation.readthedocs.io/en/stable/
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!AssignGenes.py igblast -s [path_to_fasta] --exec igblastn -b /pathto/igblast/ --organism 

human --loci ig --format airr --outdir [path_to_output] 

 

2) #Gera o banco de dados do Change-O em formato *.tsv 

!MakeDb.py igblast -i [path_to_fmt7] -s [path_to_fasta] -r 

[pathto/germlines/imgt/human/vdj/] --extended –failed 

 

3) #Seleciona sequências produtivas 

!ParseDb.py select -d [pathto_output_item_anterior/nome_output_db-pass.tsv]  -f 

productive -u T 

 

 

Clusterização das sequências 
 

Instalação Miniconda 

1) MINICONDA_INSTALLER_SCRIPT=Miniconda3-4.5.4-Linux-x86_64.sh 

2) MINICONDA_PREFIX=/usr/local 

3) wget https://repo.continuum.io/miniconda/$MINICONDA_INSTALLER_SCRIPT 

4) chmod +x $MINICONDA_INSTALLER_SCRIPT 

5) ./$MINICONDA_INSTALLER_SCRIPT -b -f -p $MINICONDA_PREFIX 

 

Instalação cd-hit 

 1) conda install -c conda-forge -c bioconda  cd-hit --yes 

  

 Comandos 

1) #arquivos CDR3: transformando csv to fasta 
 
awk -F , '{print ">"$1"\n"$2}' [path_to_inpiut_file.csv] > [path_to_output_file.fasta] 

 

2) #clusterização 

cd-hit-2d -i [db1.fasta] -i2 [db2.fasta] -o [output_folder] -c 0.8 -n 5 -d 0 -aL 0.9 


