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RESUMO 

A pesquisa em Biologia Celular, depende de técnicas laboratoriais que possam ser usadas para 

estudar a estrutura e função celular. Importantes avanços na compreensão das células têm 

sucedido diretamente o desenvolvimento de novas técnicas, que permitiram novos meios de 

investigação. Uma grande inovação da indústria biotecnológica é a produção de anticorpos 

monoclonais que são de extrema importância na área médica . Todas as células do organismo 

apresentam um conjunto de marcadores de superfície que caracterizam a singularidade biológica 

e a marca das células que os contêm. Contudo, as células-tronco mesenquimais (CTMs) 

apresentam poucos marcadores imunofenotípicos específicos, sendo sua caracterização 

estabelecida pela identificação de um perfil de marcadores específicos e não específicos. Essa 

imunofenotipagem é realizada com a utilização de anticorpos monoclonais que reconhecem 

esses antígenos de superfície da membrana celular, conforme demonstrado em estudos 

contemporâneos. O importante avanço da Terapia Celular em diferentes espécies animais tem 

alavancado à produção de anticorpos monoclonais para a caracterização fenotípica das células-

tronco, sejam de origem hematopoiéticas ou de outros tecidos, por exigentes critérios de 

qualidade. Para o sucesso terapêutico há que se definir o perfil fenotípico das células a serem 

utilizadas na Terapia Celular, bem como proceder à quantificação das mesmas. Tendo em vista 

a inexistência no mercado de reagentes para coelhos e o elevado custo de aquisição para a 

espécie humana, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma ferramenta diagnóstica 

explorando seu potencial de uso. Foi realizada a caracterização de dois clones de anticorpos 

monoclonais dirigidos contra antígenos expressos em células-tronco mesenquimais de coelhos, 

produzidos previamente no protocolo MSC, através de estudo com 5 amostras de medula óssea 

e tecido adiposo de animais expandidas em cultura observando assim o reconhecimento 

expressão fenotípica das células e o nível de reconhecimento dos clones frente a 5 diferentes 

passagens da cultura celular. A produção do anticorpo monoclonal dirigido contra antígenos de 

células-tronco humanas, protocolo CTMh, foi realizada pela técnica de Köhler & Milstein que 

constitui-se de etapas seriadas, incluindo imunização, fusão, screening, clonagem e 

caracterização de especificidade. Como resultado da caracterização do protocolo MSC a 

amostra do animal 5 teve desempenho importante com CD90 comercial (pré-plaqueamento 

68,33%, 4ª passagem 59, 86% e na 8ª passagem 12,6%) e não perdeu a expressão com com 

anticorpos produzidos in house. As amostras de medula óssea cultivadas apresentaram um perfil 

de células do estroma, dificultando assim sua análise em Citometria de fluxo devido ao seu 

tamanho superior e apresentar proteínas adesivas que se agregam in vitro. Foram produzidos um 

total de 70 clones no protocolo CTMh sendo 21 testados em Citometria de fluxo, dos quais 8 

foram retidos e selecionados para produção em maior escala e caracterização de sua 

especificidade.  

Palavras-chave: Anticorpos Monoclonais; Células-tronco adultas; Cultura celular. 



ABSTRACT 

Research in Cell Biology, depends on laboratory techniques that can be used to study the 

structure and cellular function. Important advances in understanding the cells have happened 

directly the development of new techniques, which enabled new ways of investigation. 

Breakthrough biotechnology industry is the production of monoclonal antibodies that are of 

extreme importance in the medical field. All body cells have a set of surface markers that 

characterize the biological uniqueness and mark cells that contain them. However, the 

mesenchymal stem cells (MSCs) have few specific immunophenotypic markers, and their 

characterization established by identifying a profile of specific markers and nonspecific. This 

immunophenotype is performed with the use of monoclonal antibodies that recognize these 

surface antigens of the cell membrane, as demonstrated in contemporary studies. The important 

advance in cell therapy in different species has underpinned the production of monoclonal 

antibodies for the phenotypic characterization of stem cells, they originate in hematopoietic or 

other tissues, exacting standards of quality. Therapeutic success is defined as the phenotypic 

profile of cells to be used in cell therapy, as well as the quantification of them. Given the lack of 

reagents on the market for rabbits and the high cost to human beings, the goal of this research 

was to develop a diagnostic tool for exploring its potential use. The characterization of two 

clones of monoclonal antibodies directed against antigens expressed in mesenchymal stem cells 

from rabbits, previously produced in the MSC protocol, through study with five samples of 

bone marrow and fat of animals expanded in culture so watching the speech 

recognition phenotype of the cells and the level of recognition of clones against 5 different 

passages of cell culture. The production of monoclonal antibody directed against antigens in 

human stem cells, CTMh protocol, was performed by Köhler & Milstein technique that consists 

of sequential steps, including immunization, fusion, screening, cloning and characterization of 

specificity. As a result of the characterization of the MSC protocol sample of the animal had 

five important performance trade with CD90 (68.33% pre-plating, 4th passage 59, and 86% at 

the 8th passage 12.6%) and lost the expression with antibody produced in house. The bone 

marrow samples showed a profile of cultured stromal cells, thus hindering their analysis in flow 

cytometry because of their size and provide superior adhesive proteins that aggregate in 

vitro. We produced a total of 70 clones and 21 in the protocol CTMh tested in flow cytometry, 

of which 8 were retained and selected for larger scale production and characterization of its 

specificity.  
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          1.  INTRODUÇÃO 

1.1 – Terapia Celular 

A terapia celular é um ramo da medicina regenerativa que tem como objetivo a 

utilização de células para o tratamento de doenças, onde se busca a substituição de 

células ou tecidos lesados para restaurar sua função. Na ultima década, os estudos na 

área de terapia celular intensificaram-se, principalmente empregando células-tronco 

como possibilidade na restauração de tecidos em geral, que não o sanguineo1, 2. 

A pesquisa em Biologia Celular depende de técnicas laboratoriais que possam 

ser usadas para estudar a estrutura e função celular. Importantes avanços na 

compreensão das células têm sucedido diretamente o desenvolvimento de novas 

técnicas, que permitiram novos meios de investigação 3, 4 

 

1.2 – Anticorpos Monoclonais 

Anticorpos são produzidos naturalmente numa resposta imune do organismo, 

porém estes não são específicos e ideais para serem utilizados como ferramenta de 

investigação e diagnóstico justamente por serem policlonais. Os antígenos de superfície 

normais e até mesmo os anormais foram descobertos graças ao advento dos anticorpos 

monoclonais que somente são produzidos no sistema imune em determinadas patologias 
5. 

Uma grande inovação da indústria biotecnológica é a produção de anticorpos 

monoclonais que são de extrema importância na área médica 6. 

Em 1992, a fim de acompanhar a evolução tecnológica mundial, criou-se no 

Hemocentro de Botucatu (LAMB), resultados de um acordo internacional entre o 

Institute National de Transfusion Sanguine – INTS de Paris (França) e a Faculdade de 

Medicina de Botucatu. As linhas de atuação implantadas são semelhantes aquelas 

desenvolvidas pelo INST, sendo a linha principal baseada no diagnóstico em 

hemoterapia. Em dezembro de 1992 fora obtido o 1° clone brasileiro secretor de anti-A. 

Anticorpos monoclonais para uso diagnóstico hemoterápico foram produzidos, 

controlados e validados para uso interno. 



O trabalho do Laboratório de Anticorpos Monoclonais tem resultado grande 

sucesso na obtenção de Anticorpos Monoclonais, sendo assim, parcerias tem sido 

realizadas com outras instituições com o intuito de otimizar a aplicabilidade dos 

anticorpos para uso terapêutico. 

Anticorpos monoclonais (AcM) são biomoléculas indistinguíveis de anticorpos 

endógenos e de alta especificidade, características que lhe atribuem funções como 

reagentes utilizados em pesquisa biomédica, diagnóstico e inclusive no tratamento de 

doenças humanas e animais 7. São imunoglobulinas produzidas por Engenharia Celular 

através da fusão de células tumorais com linfócitos B provenientes de organismos 

previamente imunizados contra o antígeno de interesse, gerando hibridomas que 

crescem indefinidamente em cultura, por agregarem características de imortalidade das 

células tumorais capazes de secretar anticorpos. Após a clonagem, sendo todas as 

células oriundas de uma única, estas produzirão imunoglobulinas homogêneas 8. 

Em 1975, foi descrito por George Kohler e Cesar Milstein a descoberta da 

produção de anticorpos com alta afinidade e única especificidade para um alvo 

antigênico. Para a produção de anticorpos específicos para determinado epítopo de um 

antígeno é necessário obter clones de animais que tenham sido imunizados com o 

antígeno de interesse, os linfócitos B que produzem anticorpos de especificidade única 

são fusionados com células tumorais para se tornarem imortais, crescendo 

indefinidamente em cultura celular. As células resultantes são denominadas hibridomas 

e após comprovação de sua especificidade os hibridomas são clonados, possibilitando 

que todas as células sejam oriundas de uma única, sendo, portanto, clones que 

produzirão apenas 1 tipo de imunoglobulina 9, 10, 11. 

 A produção de AcMm pela técnica de Köhler & Milstein de 1975 12 (Figura 1) 

envolve procedimentos in vivo e in vitro e constitui-se de etapas seriadas, incluindo 

imunização, fusão, screening, clonagem, caracterização de especificidade e 

imunoquímica, reatividade do anticorpo, determinação do isotipo e potencial do epítopo 

alvo 13. 

 



 

Figura 1 - Produção de anticorpos monoclonais. Técnica para obtenção de 

anticorpos monoclonais desenvolvida por Köhler e Milstein, 1975 12. 

Como imunógeno, pode-se utilizar células intactas, membranas totais, frações de 

membrana, proteínas purificadas, proteínas carreadas, microorganismos, etc. A escolha 

do agente de imunização, sua via e a agenda de imunização determinam em parte o 

sucesso do protocolo de obtenção do determinado anticorpo monoclonal 14. 

Para a obtenção das células a serem fusionadas (através do método mais 

utilizado, quimicamente, com uso de polietilenoglicol, substancia que causa fusão de 

membranas celulares), o baço é extraído e usado como fontes de células B. A fusão é 

realizada com células de mieloma murino (NS1-0), originando os hibridomas (figura 2), 

capazes de crescer indefinidamente sob condições ideais. As células mielomatosas, com 

gene hipermetilado, tem capacidade de multiplicar-se indefinidamente in vitro, sem 

produzir imunoglobulina e são deficientes de uma enzima a tripoxantina – fosforibosie 

– transferase – HGPRT, deficiência esta que é usada como meio de seleção dos 

hibridomas gerados. Os linfócitos B não têm essa capacidade, mas por sua vez, 

produzem imunoglobulina. Híbridos de boa qualidade são aqueles que herdaram a 

capacidade de multiplicação in vitro do mieloma e o gene de imunoglobulina do 

linfócito B. Para a esplenectomia o animal é anestesiado segundo as normas do Comitê 
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1.3 - Cultura Celular: 

Os primeiros experimentos de cultivo de células foram realizados por Ross 

Granvielle Harrison, na Universidade Johns Hopkins. A técnica foi desenvolvida pela 

desagregação de fragmentos de tecidos e o crescimento ficou restrito as células que 

migraram do tecido para o meio16. 

Após o sucesso dos experimentos de Harrison, cresceu o interesse dos cientistas 

no cultivo de células in vitro. Pouco tempo depois, Alexis Carrel publicava um trabalho 

em que ele, baseado na descoberta de Harrison, buscava formas de prolongar o tempo 

de vida das células em cultura. Depois vieram os trabalhos de George Gey com células 

tumorais (estabelecendo a linhagem HeLa), e isso aumentou o interesse em cultivar 

tecidos humanos 17, 18.  

Os estudos de Hayflyck e Moorhead com linhagens humanas deram grande 

contribuição para o uso do cultivo celular como importante ferramenta ao entendimento 

de processos biológicos 19.  

O trabalho com culturas celulares requer uma série de cuidados para que não 

haja, ou pelo menos, se reduzam aos riscos de contaminação e consequentemente, a 

perda de tempo, de reagentes e de material biológico. As fontes mais comuns de 

contaminação com bactérias, micoplasma e fungos podem ser introduzidas pelo 

operador, ar, bancada, soluções ou vidraria. Por isso existem cuidados essenciais a 

serem tomados quando se trabalha com células em cultura 20. 

As linhagens celulares podem ser classificadas em dois tipos: Linhagens 

aderentes e em suspensão, que se referem de acordo com a necessidade de ancoragem 

que as linhagens aderentes apresentam. As células que pertencem a linhagem aderente 

dependem da fixação à base dos frascos ou placas de cultura, essas representam a 

maioria das linhagens em estudo. Ao contrario das aderentes, as células da linhagem em 

suspensão não dependem de ancoragem e se proliferam em suspensão 21.  

Uma cultura de células aderentes pode ser transferida para outro frasco e diluida 

por dissociação com enzima tripsina EDTA, iniciando assim as passagens. A 

manutenção de células aderentes em subconfluência é simples, apenas a troca de meio 

se faz necessária, a substituição do meio de cultura a cada 48h possibilita a nutrição 



adequada das células e a eliminação de metabólitos secretados para o meio, alguns 

testes para confirmação da viabilidade celular são necessários para confirmar a 

integridade da mesma em cultura, a fim de validar seu uso como antígeno para produção 

de AcMm e seu uso em Terapia Celular 20. 

 

1.4 – Ensaio Cometa 

 

O Ensaio Cometa (EC), “Single Cell Gel Electrophoresis”, é uma técnica rápida 

e eficiente quando usada para quantificar as lesões e detectar os efeitos do dano do 

DNA em células individualizadas de mamíferos. Essa metodologia apresenta algumas 

vantagens sobre os testes bioquímicos e citogenéticos, entre as quais a utilização de um 

pequeno número de células que não necessariamente estejam em divisão. As células, 

envolvidas em gel e espalhadas sobre uma lâmina, são submetidas a uma corrente 

elétrica que age como uma força proporcionando a migração dos segmentos de DNA 

livres, resultantes de quebras, para fora do núcleo 22.  

Após a eletroforese, as células que apresentam um núcleo redondo 

(nucleossomo) são identificadas como normais, sem dano detectável no DNA. Por outro 

lado, as células lesadas são identificadas visualmente por uma espécie de cauda, similar 

a um cometa, formada pelos fragmentos de DNA. Estes fragmentos podem apresentar 

em diferentes tamanhos, e ainda estar associados ao núcleo por uma cadeia simples. 

Para alguns autores, o tamanho da cauda é proporcional à dimensão do dano que foi 

causado, mas é de consenso que a simples visualização do “cometa” já significa que 

danos estão presentes no DNA, podendo ser quebras de fita simples, duplas, crosslinks, 

sítios de reparo por excisão e/ou lesões álcali-lábeis 22, 23, 24. 

A identificação do dano no DNA pode ser feita por diferentes maneiras como, 

por exemplo, medir o comprimento do DNA migrante com a ajuda de uma ocular de 

medidas, ou ainda classificar visualmente, em diferentes níveis de dano, as células 

analisadas, podendo se obter um valor arbitrário que expresse o dano geral sofrido por 

uma população de células.  O Ensaio Cometa é utilizado amplamente na genética 

médica, genética toxicológica, em diagnósticos e tratamentos médicos, medicina 

ambiental, ocupacional, biomonitoramento ambiental, além de outras aplicações 25, 26. 



1.5  – Células-tronc
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e são capazes de modular estas atribuições. Porem essas características podem não ser 

expressas simultaneamente mesmo in vivo 29 ,30 ,31 ,32.  

As técnicas de obtenção de células-tronco induzem modificações no sistema 

biológico que, invariavelmente alteram o comportamento e provavelmente o numero da 

população obtida. A auto-renovação e a capacidade de modulação talvez sejam as 

características mais importantes. Outro aspecto fundamental é a capacidade da célula-

tronco manter a celularidade do tecido e originar a(s) diferente(s) célula(s) desse tecido, 

implicando a capacidade de diferenciação 33.  

As propriedades funcionais de autorrenovação e de diferenciação capazes de 

originar diferentes linhagens celulares são responsáveis pela caracterização das células-

tronco que na maioria das vezes é realizada por algumas características como a 

incorporação de rodamina, detecção de marcadores de superfície, que são conjuntos de 

moléculas utilizados para diferenciar os variados tipos de células e são chamados CDs 

(do inglês Cluster of Differentiation), ou pelo fenótipo da progênie resultante 2. 

 

1.6 – Células-tronco Hematopoiética 

 

As CTHs constituem uma rara população celular, são capazes de originar uma 

progênie celular que é responsável pela produção diária (em humanos) de hemácias, 

leucócitos e plaquetas, as CTHs possuem incrível capacidade de autorrenovação e são 

células multipotentes 34. 

As CTHs podem ser divididas em três tipos: CTH com capacidade de 

autorrenovação a longo tempo (LT-CTH), CTH com capacidade de autorrenovação a 

curto tempo (CT-CTH) e multilinhagem progenitora (PM) que aparentemente são 

incapazes de se autorrenovar. Enquanto as LT-CTHs são consideradas capazes de se 

renovar indefinidamente, sendo responsáveis por repopular todo o sistema 

hematopoiético, as CT-CTHs e as PMs tem curta duração sendo capazes de manter a 

hematopoiese de um camundongo irradiado por no mínimo 4 meses. Esses estudos 

mostram que para se utilizarem CTHs em Terapia Celular, a célula de escolha são as 

LT-CTHs. A identificação e separação destas diferentes populações de células recaem 

sobre combinações de marcadores de superfície, uma vez que nenhuma delas possui um 

marcador especifico 35, 36, 37. 
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células CD34+ no sangue periférico corresponde a 1/10 daquelas da MO, embora esse 

numero possa variar de acordo com a idade ou circunstancias especiais 27, 41. 

De acordo com achados de Friedenstein et al. (1966) 43 na MO comprova-se a 

existência de células-tronco não-hematopoiéticas (mesenquimal). A MO é composta por 

duas linhagens distintas e dependentes: a hematopoiética e o estroma associado, que 

formam um sistema cooperativo 43, 44,. 

As células-tronco mesenquimais (CTMs) ou do inglês Mesenchymal Stem Cells 

(MSCs) da MO apresentam algumas características que as distinguem das 

hematopoiéticas, mas ambos os tipos celulares são de fácil separação in vitro. Quando a 

medula óssea é dissociada e o material é colhido em um gradiente de densidade, as 

CTMs apresentam a propriedade de se aderir a tubos e frascos de cultura, enquanto que 

as CTHs não possuem essa capacidade de adesão 44. 

Células-tronco hematopoiéticas são células determinadas às diferentes linhagens 

hematopoiéticas, com alto potencial e taxa de proliferação. Essas por sua vez originam 

as Células Precursoras Hematopoiéticas e Células Maduras do sangue e de outros 

órgãos, sendo totalmente diferenciadas morfo e funcionalmente, elas dão origem a 

diversos tipos de células do sangue, da linhagem mielóide (monócitos e macrófagos, 

neutrófilos, basófilos, eosinófilos, eritrócitos, megacariócitos/plaquetas, células 

dendriticas) e da linhagem linfóide (linfócitos T, linfócitos B) 44, 46 . 

As células do estroma medular, também conhecidas como células-tronco 

estromais, são células não sanguíneas derivadas a partir de órgãos do sistema sanguíneo, 

tais como a medula óssea ou o fígado fetal, que são capazes de auxiliar o crescimento de 

células do sangue in vitro. As células de estroma que constituem a matriz dentro da 

medula óssea derivam de células estaminais mesenquimais e estão relacionadas à 

manutenção de um microambiente de preservação das CTHs, sendo que a progênie já 

diferenciada recebe os sinais necessários para a maturação celular 45, 46.  

 

1.7 – Células-tronco Mesenquimais  

As células-tronco mesenquimais (CTM) são células-tronco adultas, 

multipotentes de população celular heterogênea e alto potencial regenerativo. CTMs se 

proliferam in vitro como células aderentes ao frasco de cultura, possuem morfologia 

fibroblastóide e formam colônias em cultura capazes de se diferenciar em células da 



linhagem mesodermal como osteócitos, adipócitos e condrócitos, bem como em outras 

linhagens embrionárias, revelando alto índice de plasticidade 46.  

As CTMs caracterizam-se por ser uma população de células multipotentes 

capazes de se diferenciar e produzir qualquer tipo celular necessário num processo de 

reparação, como osteoblastos, condroblastos, hepatócitos, neurônios, células epiteliais, 

renais, cardíacas, dentre outras. Tais características de plasticidade sugerem que esse 

tipo celular é o responsável pelo turnover e pela manutenção de todos os tecidos do 

organismo. Elas tornaram-se foco de inúmeras pesquisas em todo o mundo por fornecer 

perspectivas clínicas promissoras para a terapia celular 47, 48.  

CTMs já foram obtidas de quase todos os tecidos conjuntivos e tem sido 

caracterizada majoritariamente após isolamento de MO, sendo esta, portanto a principal 

fonte de obtenção 49. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Diagrama esquemático da hierarquia proliferativa das células 
progenitoras mesenquimais. (Fonte: Minguell  et al., 2000) 50.�



O tecido adiposo (TA) representa uma fonte alternativa na obtenção de CTMs 

devido à grande concentração destas células no mesmo. A fração do estroma vascular se 

tornou foco de investigações após comprovar-se capaz de fornecer CTMs multipotentes, 

apresentando assim vantagens potenciais para as aplicações na Engenharia de Tecidos. 

Contudo, a preparação das células em laboratório para a cultura não são idênticas. A 

maioria dos pesquisadores ao isolar células obtidas de TA através de métodos descritos 

por Rodbell e colaboradores, os tecidos são picados, digeridos com colagenase e 

fracionado por centrifugação diferencial e então as células são colocadas em cultura, a 

população de células podem ser utilizadas para uma variedade de testes, atualmente 

existem pesquisas quanto a eficácia da obtenção de CTMs de TA pelo método de 

dissociação mecânica 51, 52. 

Em cultura e em condições adequadas de cultivo, as CTMs exibem morfologia 

fibroblastoide, adesão em substrato plástico, autorrenovação e diferenciação em tipos 

celulares distintos (Figura 6). Podem ser expandidas por mais de 40 gerações mantendo 

capacidade multipotente, embora reduzam as taxas de mitose e haja uma grande 

probabilidade de acúmulo de mutações, tornando desaconselhável seu uso clínico, 

nestas condições 53, 54. 

 

 

 Figura 6 – Diferenciação em cultura das CTMs. (Fonte: Covas, 2006)40 



As CTMs expressam um grande número de moléculas bioativas como as 

moléculas de adesão, as proteínas de matriz extracelular, as citocinas e os receptores 

para fatores de crescimento, permitindo interações com demais células. Essas moléculas 

atuam modulando a resposta inflamatória, angiogênese e mitose das células envolvidas 

no processo de reparação tecidual 55, 56, 57.  

De todas as linhagens de células-tronco somáticas estudadas até o presente 

momento, as CTMs apresentam maior plasticidade, originando tecidos mesodermais e 

não mesodermais. Contudo, os mecanismos de plasticidade não são totalmente 

compreendidos. Inicialmente acreditava-se que as CTMs originavam linhagens celulares 

diferentes por transdiferenciação. Segundo essa teoria, elas alterariam sua expressão 

gênica para a de uma linhagem celular completamente diferente, originando tipos 

celulares distintos. A transdiferenciação pode ocorrer de forma direta, quando a célula 

altera seu citoesqueleto e sua síntese protéica para rediferenciar-se em outro tipo celular 

específico, ou indireta, quando desdiferencia-se em uma célula-tronco mais primitiva 

para, posteriormente, se rediferenciar em outro tipo celular 58. 

Existem 3 principais processos envolvidos na diferenciação celular: a Interação 

célula-célula que faz com que células muito próximas umas das outras passem a secretar 

substâncias que irão fornecer um ambiente propicio a diferenciação; a Divisão Celular, 

onde as células podem se dividir de duas formas distintas, uma célula dá origem a duas 

células-filhas que são idênticas entre si e exatamente iguais a célula-mãe, sendo assim 

não ocorre diferenciação, porem na divisão assimétrica, a distribuição dos componentes 

celulares no momento da citocinese ocorre de forma desigual, como são células 

diferentes podem participar da formação de diferentes tecidos; e a Regulação Gênica 

que envolve a acetilação da cromatina e eucromatina. A diferenciação celular ocorre em 

um processo chamado organogenese, ainda no útero materno nos primeiros estágios da 

gestação 59, 60.  

 

1.8 – Marcadores de Superfície 

Todas as células do organismo apresentam um conjunto de marcadores de 

superfície que caracterizam a singularidade biológica e a marca das células que os 

contêm. Contudo, as MSC apresentam poucos marcadores imunofenotípicos 

específicos, sendo sua caracterização estabelecida pela identificação de um perfil de 



marcadores específicos e não específicos. Essa imunofenotipagem é realizada com a 

utilização de anticorpos monoclonais que reconhecem esses antígenos de superfície da 

membrana celular, conforme demonstrado em estudos contemporâneos 40, 49, 61, 62. 

 

 

 

CTMs cultivadas in vitro ainda não possuem marcadores únicos e específicos 

conhecidos. Existe um consenso geral de que CTMs humanas adultas de medula óssea 

não expressam os marcadores hematopoiéticos CD45 (marcador de todas as células 

hematopoiéticas), CD34 (um marcador de célula-tronco hematopoiética primitiva, 

raramente expressa em CTMs humanas, apesar de ser positiva em camundongos), e 

CD14. Não expressam CD11b (um marcador de célula imune) e glicoforina-A 

(marcador de linhagem eritróide). CD117 (um marcador de célula-tronco progenitora) 

hematopoiética) está quase sempre ausente de CTMs humanas. Não expressam as 

moléculas co-estimulatórias CD80, CD86 e CD40, ou as moléculas de adesão CD31 

(PECAM-1, expresso em células endoteliais e hematopoiéticas), CD18 (LCAMB), 

CD56 (NCAM-1). Expressam níveis variáveis de CD105 (endoglina), CD73 (ecto-5'-

nucleotidase), CD44, CD90 (Thy-1), CD71 (receptor de transferrina), gangliosídeo GD2 

e CD271 (receptor do fator de crescimento nervoso de baixa afinidade), que são 

Figura 7 – Marcadores de superfície das CT de MO. (Fonte: Covas, 2008) 63 



reconhecidos pelo anticorpo monoclonal Stro-1, assim como as moléculas de adesão 

CD106 (VCAM-1), ALCAM, ICAM-1 e CD29. Estes são alguns dos marcadores 

expressos ou não descritos por diferentes grupos 64, 65, 66. 

Stro-1 não é um marcador geral de CTMs, pois não é exclusivo de CTMs e sua 

expressão é gradativamente perdida durante a expansão em cultura, limitando o seu uso 

no isolamento de CTMs ou sua identificação nas passagens iniciais. Talvez, porém, 

combinações como Stro-1 e CD106 poderiam constituir bons marcadores para a 

identificação de CTMs humanas 67.  

A expressão variável de muitos dos marcadores de linhagem pode ser devida não 

somente aos diferentes métodos de isolamento celular e características da cultura, mas 

também à variação na origem do tecido e às diferentes espécies. Por exemplo, o tecido 

adiposo humano é uma fonte de células-tronco multipotentes que podem diferenciar-se 

em várias linhagens mesenquimais in vitro. Mas, há algumas diferenças na expressão de 

marcadores particulares: expressam CD49d, o que não ocorre com as CTMs de medula 

óssea, enquanto estas expressam CD106, mas não as de tecido adiposo. CD106, nas 

CTMs de medula, tem sido associado funcionalmente à hematopoese; assim, a falta de 

sua expressão nas CTMs de tecido adiposo é consistente com a localização destas 

células em tecido não-hematopoético 66, 67, 68, 69,70. 

Embora já tenham sido identificados oito marcadores de superfície para 

identificação de CTMs, a International Society for Cellular Therapy concorda que 

apenas a identificação dos marcadores CD105, CD73 e CD90, quando não estiverem 

expressos marcadores hematopoéticos, é suficiente para a imunofenotipagem dessas 

células. Contudo, essa caracterização deve sempre estar acompanhada da demonstração 

da aderência celular por longos períodos em cultura e da diferenciação destas em pelo 

menos duas linhagens celulares distintas 71. 

 

1.9 – Citometria de Fluxo e Western Blotting 

 

Atualmente uma ferramenta tecnológica na validação e caracterização dos 

anticorpos monoclonais produzidos por técnicas de Engenharia Celular é a Citometria 

de Fluxo (CF), portanto em diversos casos podemos utilizar a técnica de Western 



Blotting para rastrear a especificidade do anticorpo monoclonal produzido através da 

identificação de seu peso molecular.  

A CF um método tecnológico que permite verificar características físico-

químicas em células ou partículas individualmente, permitindo caracterizar variações 

destas, é um método rápido e objetivo que permite a determinação de múltiplas 

propriedades celulares simultaneamente de partículas isoladas em suspensão, pode-se 

detectar e quantificar antígenos celulares de superfície, citoplasmáticos e nucleares por 

esse método; a análise pode ser realizada através de sangue periférico, aspirado da 

medula óssea ou linfonodo, colhido com anticoagulante e as amostras devem ser 

mantidas à temperatura ambiente e preferencialmente, o material deve ser analisado até 

24 horas após a coleta 72, 73.  

A vantagem da CF ao analisar células individualmente, quando estas estão 

marcadas com fluorocromos que são moléculas próprias para marcar um alvo 

especifico, podendo ser monitoradas em tempo real sem a necessidade de separar 

células marcadas das não marcadas .Os fluorocromos produzem resposta observável 

espectroscopicamente após estimulo, porem suas características devem ser compatíveis 

ao equipamento que será utilizado 13, 74, 75.  

A avaliação do tamanho relativo da célula (“Forward scatter – FSC”) e da 

granulosidade ou complexidade interna da célula (“Side Scatter – SSC”) permite a 

classificação dos leucócitos em linfócitos, monócitos e granulócitos. A 

imunofenotipagem consiste no isolamento de populações de células distintas com 

diferentes antígenos de superfície marcados com anticorpos fluorescentes específicos. A 

avaliação da intensidade de fluorescência ocorre para detecção de antígenos de 

superfície diferentes marcados com anticorpos monoclonais específicos ligados a 

compostos químicos fluorescentes o fluorocromos 76, 77. 

Western blotting é um método em biologia molecular e bioquímica para 

detectar proteínas em células integras ou em um extrato de um tecido biológico. 

identifica anticorpos contra proteínas específicas com que foram separados uns dos 

outros de acordo com o seu tamanho. Essa técnica usa eletroforese em gel para separar 

as proteínas desnaturadas por massa. As proteínas são então transferidas do gel para 

uma membrana (tipicamente de nitrocelulose), onde foram usados como 

sonda anticorpos específicos à proteína. Como um resultado examina-se a quantidade de 

proteína em uma dada amostra e comparar-se os níveis entre diversos grupos 78. 



O teste é utilizado como um valioso recurso na caracterização de frações 

antigênicas imunodominantes e identificação da reatividade específica de anticorpos 

detectados por um teste de triagem utilizando múltiplas frações antigênicas (teste 

confirmatório ou suplementar). Para a detecção da interação antígeno-anticorpo é 

necessário em primeiro lugar a obtenção da membrana com as frações da mistura 

antigênica, onde as proteínas são separadas de acordo como o seu tamanho, através de 

eletroforese em gel. Depois de separadas são transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose onde ficam inertes e posteriormente serão utilizadas como suporte para a 

detecção da interação antígeno-anticorpo 79, 80
. 

O importante avanço da TC em diferentes espécies animais tem alavancado à 

produção de anticorpos monoclonais para a caracterização fenotípica das células tronco, 

sejam de origem hematopoiéticas ou de outros tecidos, por exigentes critérios de 

qualidade. Para o sucesso terapêutico há que se definir o perfil fenotípico das células a 

serem utilizadas na TC, bem como proceder à quantificação das mesmas.  

Tendo em vista a inexistência no mercado de reagentes para coelhos e o elevado 

custo de aquisição para a espécie humana, optou-se em delinear um projeto que 

desenvolvesse a ferramenta diagnóstica explorando seu potencial de uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           2. OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo Geral: 

 

� Produzir e caracterizar anticorpos monoclonais dirigidos contra antígenos 

expressos por células-tronco adultas de duas diferentes espécies. 

 

2.2 – Objetivos Específicos: 

 

� Caracterizar 2 clones de anticorpos monoclonais murinos dirigidos contra 

antígenos expressos em CTMs de coelhos pelo método de Citometria de fluxo e 

Western Blotting. 

�  Produzir anticorpos monoclonais dirigidos contra antígenos expressos em 

CTMs-TA humano. 

� Avaliar a presença de dano de DNA nas CTMs de tecido adiposo humano 

utilizadas como antígeno para produzir o anticorpo monoclonal através do 

Ensaio Cometa. 
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           3.1.2 – Animais 
 

A utilização de animais neste estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal, como consta no  protocolo  n.741/2009,  estando  de  acordo  

com  os  Princípios  Éticos  na Experimentação Animal adotado pelo COBEA. Foram 

utilizados cinco coelhos da raça New Zealand linhagem Botucatu para obtenção das 

amostras de tecido adiposo e medula óssea provenientes do Biotério de Doenças 

Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu. 

�

             3.1.3 – Isolamento e expansão ex vivo de CTMs 
 

Amostras de medula óssea foram obtidas por punção de crista ilíaca de coelhos. 

As células foram plaqueadas em frascos de cultura de 25cm2 e então selecionadas com 

base  em  sua  habilidade  de aderir  ao  frasco de  cultura.  As células hematopoiéticas 

não aderentes foram removidas da cultura durante a troca do meio.  O meio de cultura 

utilizado foi o DMEM Knockout (Invitrogen™), suplementado por: 5mL de 

antibiótico/antimicótico  (Invitrogen™),  5mL  de  L-glutamina (Invitrogen™), 5mL de  

aminoácidos essenciais (Invitrogen™),  2,5mL de  aminoácidos  não essenciais 

(Invitrogen™) e 50mL de soro fetal bovino (SFB) (Invitrogen™).  As células 

permaneceram em estufa a 37.C, com 5% de CO2 (Thermo Class 100.).   

 

 
Figura 8. Isolamento e expansão das CTMs de coelho provenientes de 
Medula Óssea. A Coleta do aspirado de Medula Ósse de Coelho B 
Plaqueamento e cultura das células em frascos de 25cm2 . 



A determinação do número de células viáveis totais foi realizada utilizando-se 

câmara de Neubauer.  Primeiramente a troca do meio foi realizada três dias após o 

procedimento, quando se tornaram evidentes várias colônias das células do estroma 

medular, espalhado pelo frasco. Após 14 e 21 dias do estabelecimento da cultura 

primária, observou-se a predominância de células ocupando 70% da área de aderência. 

Estas foram ressuspendidas utilizando 0,25% tripsina-EDTA (Invitrogen™) e 

congeladas para posterior utilização. A cultura foi mantida até a 8ª passagem, foi 

congelada uma alíquota de 1,0 x 106 células de cada passagem de interesse para a 

posterior analise em Citometria de Fluxo. 

 
 

 

 

Após coleta, os tecidos adiposos foram transportados ao Laboratório de 

Engenharia Celular do Hemocentro da Faculdade de Medicina de Botucatu. O processo 

de dissociação mecânica foi realizado com cell scraper para desprendimento das células 

do tecido. As células foram transferidas para seringas, as quais foram colocadas na 

posição vertical por 10 minutos com o bisel voltado para baixo, com o intuito de 

separação de debris. Em seguida, o conteúdo da seringa foi transportado para tubo 

Falcon® e centrifugado por 10 minutos a 1200 rpm. O pellet obtido foi ressuspenso em 

Figura 9. CTMs provenientes de Medula Ósse de Coelho – Objetiva de 20X. 
A 3 dias pós-plaqueamento, B 7 dias pós-plaqueamento, inicio da expansão 
celular, C 14 dias pós-plaqueamento, apresentando 30% de confluência no 
frasco, D 17 dias pós-plaquemento, células integras de grandes dimensões. 



meio de cultura e uma alíquota foi separada para contagem das células. A viabilidade 

foi realizada com azul de trypan.  

 
 

 

       

As células obtidas foram plaqueadas em frascos de 25cm2 (Corning) a 

concentração de 104 cels/cm2. O meio de cultura utilizado foi o DMEM F12 com 10% 

de soro fetal bovino, suplementado com aminoácidos essenciais e não-essenciais, L-

glutamina e antibiótico/antimicótico. O meio foi trocado a cada dois dias e a inspeção 

ao microscópio realizada diariamente. Após a cultura alcançar 80% de confluência, as 

células foram ressuspendidas com uso de tripsina a 0,25% em EDTA. As células foram 

novamente plaqueadas, na mesma concentração celular. Em todos os momentos de 

tripsinização as células foram avaliadas quanto à viabilidade pelo método de exclusão 

de células não-viáveis pelo azul de trypan. Somente nas passagens que necessitavam de 

posterior analise em Citometria de Fluxo (2ª passagem, 4ª passagem, 6ª passagem e 8ª 

passagem) foi utilizada a tripsina para a ressuspensão das células, quando era necessário 

apenas ressuspender as células aderidas para manter a próxima passagem da cultura, foi 

utilizado o método de despreendimento celular por cell scraper (em ambos os materiais: 

Medula óssea e Tecido adiposo). 

Figura 10 - Isolamento e expansão das CTMs de provenientes de Tecido 
Adiposo - A, B, C Coleta do fragmento em diferentes etapas; D Disssociação 
Mecânica. 



 

 

 

  

 

 

 3.1.4 – Caracterização por Citometria de Fluxo 

A Citometria de Fluxo mede as propriedades de células em suspensão, 

orientadas num fluxo laminar e interceptadas uma a uma por um feixe de laser. As 

modificações ocasionadas nesse feixe de luz devidas à presença serão então detectadas e 

mensuradas por sensores (detectores). A luz é dispersa e coletada. Os diferentes 

fluorocromos que marcam cada antígeno absorvem a luz e emitem-na num 

comprimento de onda maior e especifico. 24, 22 Os parâmetros primários adquiridos pelo 

citômetro são: tamanho da partícula e complexidade interna (granulosidade). 

O protocolo consiste em incubar 1x106 células (no caso deste trabalho, 

utilizamos células provenientes de medula óssea e tecido adiposo de coelho) com o 

anticorpo murino primário sem marcação (2 clones do protocolo MSC). Os anticorpos 

Figura 11 - Cultura de CTMs (Tecido adiposo de Coelho). Comportamento 

celular da mesma amostra nas quatro principais passagens que foram 

posteriormente submetidas a análise na Citometria de Fluxo(A 2ª passagem, B 

4ª passagem, C 6ª passagem, D 8ª passagem).�



IgG foram incubados a temperatura de 20°C por 30 minutos. Então nova incubação foi 

necessária para revelar o complexo antígeno-anticorpo, os clones foram marcados com 

anticorpo fluorescente secundário Goat Anti-Mouse IgG FITC, Invitrogen® e incubados 

por 40 minutos no escuro. 

As leituras em FL1 e analises via histograma foram feitas pelo software Cell 

Quest™ da BD.  Para validação dos AcMm produzidos no protocolo MSC, foram 

testados contra células de 5 animais diferentes, providas de duas fontes: medula óssea e 

tecido adiposo (células utilizada como antígeno para a produção dos AcMm deste 

protocolo), afim de comprovar a eficácia da obtenção de células tronco mesenquimais a 

partir da dissociação mecânica de tecido adiposo. 

3.1.5 - Caracterização pelo método de Western Blotting 

Esta metodologia caracteriza-se por ser imunoquímica. A corrida de BJAB foi 

realizada em gel de poliacrilamida com SDS-PAGE de tamanho 9cm x 8cm e 0,75mm 

de espessura, com gel de separação 12% e empilhamento de 5%, foi realizada a 

transferência para membrana de nitrocelulose de 0,45μ em sistema semi-seco (Biorad 

Trans-Blot� SD Semi-Dry Transfer Cell�) nas condições padrões descrito por 

Vicentini-Oliveira, 2009 81. Após a transferência, as membranas foram bloqueadas com 

solução tamponada acrescida de leite em pó desnatado. As tiras foram incubadas com os 

sobrenadantes de culturas dos clones A69 e A30 dirigidos contra antígenos expresso em 

células-tronco de coelhos adultas provenientes da medula óssea. 

Para a produção do extrato de membrana celular (apresentado como antígeno) 

foram utilizadas células-tronco de coelho, provenientes da medula óssea, cultivadas até 

a 2ª passagem com inibidores de protease comercial PhosSTOP™, utilizando protocolo 

de Tolosa, 2007 82, com 8 ciclos de sonicação mecânica, com um tempo de descanso 

entre os ciclos de 1 minuto. 
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Fluxograma 2. Protocolo C
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3.2.2 – Cultura das células do tecido adiposo humano 

Após coleta, os tecidos adiposos foram transportados ao Laboratório de 

Engenharia Celular do Hemocentro da Faculdade de Medicina de Botucatu. O processo 

de dissociação mecânica foi realizado com cell scraper para desprendimento das células 

do tecido. Essas células foram transferidas para seringas, as quais foram colocadas na 

posição vertical por 10 minutos com o bisel voltado para baixo, com o intuito de 

separação de debris. Em seguida, o conteúdo da seringa foi transportado para tubo 

Falcon® e centrifugado por 10 minutos a 1200 rpm. O pellet foi ressuspenso em meio de 

cultura e uma alíquota foi separada para contagem das células. A viabilidade foi 

realizada com azul de trypan. A caracterização das células foi realizada por Citometria 

de Fluxo, (Flow Cytomettry BD-Facscalibur, com laser de argônio a 480nm, de 15 mW) 

com os marcadores CD34 e CD90. 

 

 

�

       

        

   As células obtidas foram plaqueadas em frascos de 75cm2 (Corning) na concentração 

de 104 cels/cm2. O meio de cultura utilizado foi o DMEM F-12 com 20% de soro fetal 

bovino, suplementado com aminoácidos essenciais e não-essenciais, L-glutamina e 

Figura 12 – Isolamento e expansão das CTMs provenientes de TA 

Humano. A Manipulação do fragmento, B Dissociação mecânica, C 

Plaqueamento em frascos de cultura aderente, D Células em expansão (7° dia 

de cultura).�



antibiótico/antimicótico. O meio foi trocado a cada dois dias e a inspeção ao 

microscópio foi realizada diariamente. Após a cultura alcançar 80% de confluência, as 

células foram ressuspendidas com uso de tripsina a 0,25% em EDTA. Neste momento 

(1ª passagem) uma alíquota das células foi caracterizada novamente com os marcadores 

CD34 e CD90. 

            As células foram novamente plaqueadas, na mesma concentração celular, e 

novamente ao alcançarem 80% de confluência, foram tripsinizadas (2ª passagem). Em 

todos os momentos de tripsinização as células foram avaliadas quanto à viabilidade pelo 

método de exclusão de células não-viáveis pelo azul de trypan em câmara de Neubauer. 

 

Figura 13. Câmara hemocitométrica de Neubauer. A lamínula é colocada sob a 
superfície da câmara e a suspensão celular depositada na câmara de contagem. Os 
quatro quadrantes dos extremos (1, 2, 4 e 5) e o quadrante central (3) são utilizados 
para a contagem das células (Fonte:Phelan, 2006). 
 

 
 

Figura 14. Imagem da câmara hemocitométrica em microscopia de luz. As células 
viáveis estão representadas pelas setas verdes, já as células inviáveis apresentam o 
citoplasma corado com azul de Trypan (seta amarela) (aumento 100x). (Fonte:Oliveira, 
2009). 



3.2.3 – Teste adicional de Viabilidade Celular: Comprovação da ausência de 

danos no DNA pelo Teste Cometa. 

Esta etapa foi realizada em parceria com o Laboratório de Biologia Molecular, 

responsável Profª. Dra. Daisy Maria Favero Salvador, a fim de assegurar que as células 

expandidas não sofreram mutações ou danos no DNA. Para o monitoramento de 

eventuais mutações, foram enviadas amostras em 2 diferentes momentos: Pré – 

plaqueamento e após primeira passagem em cultura;  

Após preparação do material celular (descongelamento ou tripsina), 

homogeneizamos 20 μl de células em 100μl de agarose (baixo ponto de fusão), 

pingamos lentamente o material diluído sobre as lâminas préviamente preparadas com 

agarose ponto de fusão normal, colocamos uma lamínula para proteção e então as 

lâminas foram incubadas em geladeira por 5 minutos. Após o período de incubação, foi 

retirada cuidadosamente a lamínula de todas as lâminas e todas foram mergulhadas em 

solução de lise (Triton-X, DMSO, M-NaCl, EDTA, Tris e N-Lauroyl – Sarcosine) 

dentro de um berço coberto com papel alumínio para proteger da luz permanecendo 

incubado a 4°C over night. 

          Após o período de incubação as lâminas foram retiradas da solução de lise 

lavadas com PBS e em seguida colocadas na cuba de eletroforese, que foi realizada em 

300 mili amper/20 minutos. 

� 

Figura15 – Protocolo do Teste Cometa. Etapas desde a preparação do material 
celular até a análise dos resultados. 

� �

�



As lâminas foram analisadas com microscópio de fluorescência, que permite a 

visualização das seguintes imagens microscópicas: com contorno circular (sem danos 

no DNA) ou estruturas em forma de “cometa” (com danos no DNA). A extensão de 

cada imagem significa a distância de migração da fita de DNA danificada. As células 

forão classificadas em cinco categorias (0 – 4) correspondentes as seguintes quantidades 

de danos na cauda do DNA: 0 – sem danos (< 5%), 1 – baixo nível de danos (5 – 20%), 

2 – médio nível de danos (20 – 40%), 3 – alto nível de danos (40 – 95%) e 4 – dano 

total (> 95%). Os resultados foram obtidos através do cálculo de porcentagem de dano 

“tail intensity”.  

 

 

 

3.2.4 – Protocolo de produção dos AcMm anti-CTM humana  

A obtenção dos anticorpos seguiu rigorosa agenda incluindo imunização, fusão 

celular e screening dos híbridos obtidos, de acordo com protocolo ilustrado na Figura 1. 

Para as etapa de imunização foram utilizados 5 camundongos  da  linhagem  isogênica  

BALB/c provenientes do  Biotério de Doenças Tropicais  da  Faculdade de  Medicina  

de  Botucatu,  mantidos em gaiolas individuais, com sala climatizada mantida por meio 

Figura 16 – Análise do Ensaio Cometa. Parâmetro recomendado de análise: 
Porcentagem de dano de DNA na cauda (Tail intensity). 
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 Figura 18. Etapas in vivo da produçã do AcMm. A Camundongo BALB/c. B 

5ª imunização – Booster intra-venoso. C Dissecção do animal. D Extração do 

Figura 19. Etapas in vitro da produção do AcMm.  A e B Baço coletado em 

meio Hepes C e D Dissociação para extração dos linfócitos B.�



Para a fusão foram utilizadas as células de mieloma múltiplo murino da 

linhagem NS/1, obtidas por Kohler e Milstein (1975), provenientes do Laboratorie de 

Genie D’Institute National de Transfusion Sanguine (INTS) de Paris, integrante da 

Agence Française du Sang, mantidas em nitrogênio líquido (Deffune et al, 1996 83). 

As células NS/1 foram descongeladas 8 dias antes da fusão segundo Deffune 

(1992)84 e mantidas em crescimento com meio de cultura, em estufa a 37°C e atmosfera 

contendo 5% de CO2 . O crescimento celular foi monitorado até que ela apresentasse 

viabilidade celular igual ou superior a 90%. 

As fusões celulares foram realizadas segundo a técnica descrita por Kohler e 

Milstein (1975) modificado por Deffune (1992). Foram realizadas duas imunizações 

com intervalos de 21 dias (protocolo longo), o booster (reforço final da imunização por 

via venosa), foi realizado 21 dias após a 2ª imunização, e três dias antes da fusão. 

Para a fusão, os camundongos foram anestesiados com anestésico tipental sódico 

para a esplenectomia e em seguida, eutanásiados com o mesmo fármaco na dose de 60-

80mg/kg de peso animal. Cada baço retirado foi manipulado separadamente em capela 

laminar para a perfuração da cápsula esplênica e remoção dos linfócitos. O protocolo de 

fusão foi relizado por co-centrifugação dos linfócitos recém-coletados de cada animal 

imunizado juntamente com células NS/1 na proporção de 1/10 e o agente fusionante 

polietilenoglicol PM 4000 (PEG) (1mg de PEG para cada 100 x 106 células – NS1 + 

linfócitos). Em seguida, as células foram distribuidas em microplacas de cultura celular 

de 96 cavidades, contendo meio enriquecido (ME) em  aminoácios essenciais e não 

essenciais, e soro fetal bovino (SFB) a 20%.  

A seleção enzimática dos hibridos foi relizada dentro do sitema hipoxantina-

guanina-fosforibosiltransferase (HGPRT) pela utilização de meio seletivo HAT 

(Hipoxantina-Aminopterina-Timidina) a  partir do dia seguinte à fusão. Este meio 

possibilita a seleção através da proliferação dos hibridomas (Linfócito B+NS/1) e a 

eliminação das células não fusionadas. Após um período de 3 dias pós-fusão, foram 

adicionadas as células de companhia (feeders cells), células oriundas do timo de 

camundongos de até 20 dias de vida, na quantidade de 1x106 células por cavidade da 

placa. De acordo com Vicentini-Oliveira (2009)81 a finalidade é suplementar o meio de 

cultura com fatores de crescimento importantes para o desenvolvimento dos hibridos 

recém construidos, além disso os timócitos facilitam a vizualização do crescimento dos 

hibridomas por possuirem um tamanho menor. 



Para a seleção dos hibridos secretores, foi utilizada a técnica de Citometria de 

Fluxo. Foram utilizadas as CTMs isoladas, previamente  expandidas e congeladas. O 

screening foi  realizado  com  o  sobrenadante  de  cultura  (SNC)  coletado  dos  poços  

mediante observação  microscópica do crescimento celular, iniciada 72h pós-fusão e 

continuada diariamente por 14 dias. Quando os hibridos recobriram 80% da área de 

cultura, o sobrenadante foi coletado em tubo  para  citômetro  (BD  Biosciences™). O 

protocolo de preparo dos SNC para análise em Citometria de Fluxo consiste em incubar 

1x106 células (CTMs provenientes de tecido adiposo humano) com o anticorpo murino 

primário sem marcação (SNC) a temperatura de 20°C por 40 minutos. Após esse 

período de incubação as amostras foram lavadas com Isoton e marcadas com anticorpo 

secundário fluorescente Goat Anti-mouse IgG+IgA+IgM (H+L) FITC conjugate - 

Caltag® e novamente incubadas por 40 minutos no escuro, afim de preservar a 

fluorescência do anticorpo secundário. As leituras em FL1 e analises via histograma 

foram feitas pelo software Cell Quest™ da BD.   

 Os  hibridos  positivos  no  screening  foram  mantidos  em  cultura.  Após  

crescimento exponencial em placas de 96 poços, foram repicados em placas de 24 poços 

e posteriormente em frascos de 25cm2.  

              A  clonagem  dos  hibridomas  reagentes  foi  realizada  por  dois  diferentes  

métodos.  Primeiramente   realizou-se o  método  de  diluição  limitante  em  microplaca 

com  feeder cells de timocitos obtidos de camundongos BALB/c de 15 a 20 dias de 

idade.   

           A partir dos mesmos hibridos, foi  realizada  a  clonagem  por  micro  

manipulação,  que  consiste  na  captura  celular  sob  observação direta  ao  microscópio  

por  meio  de  micropipetas  e  microagulhas.  A  finalidade  das  clonagens é garantir 

que houvesse uma unica célula (hibridoma) em cada poço da placa de cultura. Através 

da observação por microscopia invertida, cada poço foi identificado sob a condição de 

clone unico ou multiplo, sendo que somente os clones oriundos de poços denominados 

nicos foram considerados potenciais monoclonais. 

Para a seleção dos melhores clones a serem mantidos em cultura, foi utilizado o 

mesmo método de screening através de análise em Citometria de Fluxo como o 

realizado para a seleção dos híbridos, contudo, alguns indicadores de seleção de clones 

foram considerados após o resultado do desempenho dos mesmos: 



• Quantidade de células e aspecto das mesmas em cultura; 

• Não ter aderência ao plástico; 

• Escolher � faixas de positividade na Citometria de Fluxo: 

*Mais fortes (� 40%) 

*Médios (entre 30% - 40%) 

*Baixos (20% - 30%) 

Os clones selecionados foram expandidos em volumes crescentes de meio de 

cultura até que alcançassem densidade adequada para congelamento e para inoculação 

em camundongos visando uma futura produção de ascite. As células foram congeladas 

em solução de SFB contendo 10% de DMSO a 4°C, seguido de congelamento em 

nitrogênio liquido. 
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� CD90 está situado na GPI que ancora outras proteínas, tais como CD55, 

CD59 e CD31. 

          Para descartar ou confirmar a hipótese de reconhecimento dos antígenos CD55 e 

CD59 (DAF e MIRL) – antígenos expressos em todas as hemácias humanas, exceto de 

indivíduos portadores de Hemoglobinuria Paroxistica Noturna (HPN), foi realizado 

teste em CF para avaliar o reconhecimento dos clones A69 e A30 frente a 3 amostras de 

indivíduos saudáveis (doadores de sangue do Hemocentro de Botucatu) analisando o 

comportamento em gate de hemácias e para descartar ou confirmar a hipótese de CD31, 

antígeno expresso em granulócitos, monócitos e plaquetas (antígeno da família de 

proteínas adesivas PECAM – 1) foram analisados no mesmo teste os gates de 

leucócitos, linfócitos, monócitos e neutrófilos, os resultados estão ilustrados na figura 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados em todos os gates demonstram positividade, ou seja, o AcMm 

reconhece determinado tipo de antígeno que provavelmente é ligado a GPI, diante desse 

resultado optou-se por complementar o estudo com análise do peso molecular do 

antígeno em questão através do método de Western Blotting (em andamento). 
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Figura 25. Gráfico de desempenho dos AcMm A69 e A30 com diferentes amostras de sangue 

humano. 
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Ao cultivar as CTM provenientes de Medula Óssea, observamos uma morfologia 

celular diferente das células cultivadas em trabalhos anteriores como mostra a figura 27. 

  

                                                   

 

Uma consideração é que ao tentarmos realizar as análises das amostras de MO 

em CF, encontramos uma grande dificuldade devido às características morfológicas das 

células (células grandes, figura 28). Estas quando descongeladas conforme protocolo 

estabelecido no laboratório, preparadas e ressuspensas em Isoton® para testar no 

citômetro de fluxo, encontrou-se a dificuldade da formação de agregados indissociáveis 

incompatíveis com a fluidez necessária no capilar de aspiração do citômetro.  

Em posterior análise, visando testar o comportamento dos clones frente à 

interação com células-tronco de outras espécies, obtivemos células provenientes de 

cordão umbilical, préviamente dissociado e mantido em cultura até a 2ª passagem, 

percebemos o mesmo comportamento das amostras de MO, lembrando que a 

manutenção das culturas de células-tronco de cordão umbilical apresentavam aspecto 

gelatinoso como um excesso de proteínas eliminadas durante a expansão das mesmas, 

essa análise também não foi realizada por não conseguir ser aspirada pelo capilar do 

citômetro.  

� A primeira hipótese é de que essas células sejam células-tronco 

estromais.            

Células Cultivadas no Trabalho�  Moroz, 2009�

Figura 27. Morfologia das células de MO cultivadas no protocolo MSC. 



 

    Figura 28. Morfologia das células de MO cultivadas para a etapa de caracterização  

    dos clones do protocolo MSC. 

As células do estroma são células não sanguíneas derivadas a partir de órgãos do 

sistema sanguíneo, tais como a medula óssea ou o fígado fetal, que são capazes de 

auxiliar o crescimento de células do sangue in vitro. As células de estroma que 

constituem a matriz dentro da medula óssea derivam de células estaminais 

mesenquimais, na medula óssea cerca de 4,5 a 5% da população celular é de CTMs 

estromais. 

Estudos mostram que existe uma população CTMs estromais, pois não 

apresentam a mesma capacidade de diferenciação das CTMs porém são responsaveis 

pela produção da matriz da medula óssea. Essa população possui uma caracteristica 

importante quanto ao fenótipo, segundo Bianco, 200186 e Zannetino, 200787 são 

negativas quanto a expressão de CD34, CD45 e Glicoforina-A (marcador de células 

eritróides). De acordo com esses dados, optamos em analisar as células provenientes da 

MO previamente preparadas e marcadas para análise em Citometria de fluxo (que não 

foi realizada devido as condições das amostras) através do microscópio de 

Imunofluorescência.   

Ao observarmos a expressão de CD90, CD45 e CD34 nas CTMs de MO ao 

miscroscópio de imunofluorescencia, não observamos intensidade de luz, considerando 

assim essas análises como negativas. Os clones A69 e A30 apresentaram grande 



intensidade de fluorescência, sendo ainda maior na 8ª passagem nos 5 animais, 

confirmando assim o mesmo perfil fenotípico observado nas amostras de TA (Figuras 

29, 30 e 31). 

 
 Figura 29. Amostras marcadas com FITC observadas ao microscópio de 

Imunofluorescência (Pré-plaqueamento e 2ª passagem): A Pré-plaqueamento + A69, B 

Pré-plaqueamento + A30, C 2ªpassagem +A69, D 2ªpassagem + A30. 

Figura 30. Amostras marcadas com FITC observadas ao microscópio de 

Imunofluorescência  (4ª e 6ª passagem). A 4ª passagem + A69, B 4ª passagem + A30, C 

6ªpassagem +A69, D 6ªpassagem + A30.  



 

Figura 31. Amostras marcadas com FITC observadas ao microscópio de 

Imunofluorescência (8ª passagem) A e B 8ª passagem+ A69, C e D 8ªpassagem + 

A30. 

A fim de confirmar a característica das células de MO obtidas em cultura como 

sendo CTM estromais e sabendo que as mesmas são Glicoforina-A negativas, 

realizamos a analise em microscópio de imunofluorescencia quanto ao comportamento 

destas células frente a AcMm produzidos no Laboratório de Engenharia Celular em 

2009 dentro do protocolo DIVS, caracterizados por Inácio et al., 2010 88 como 

anticorpos de especificidade Anti-N quando utilizados em testes de hemaglutinação, e 

anticorpos de especificidade Anti-Glicoforina quando utilizados em Citometria de fluxo 

e outros testes que utilizam imunofluorescencia. Realizamos a analise com os dois 

melhores clones do protocolo DIVS (DIVS 1 e DIVS 3) e as 5 amostras de MO 

apresentaram resultados negativos ilustrados na figura 32. 

 

 



 

Figura 32. Amostras marcadas com FITC observadas ao microscópio de 

Imunofluorescência (DIVS). A Células da 8ª passagem + DIVS 1 (resultado negativo) , 

B Células da 8ª passagem + DIVS 3 (resultado negativo). 

 

A fim de encontrar o caminho mais próximo da especificidade dos AcMm anti-

CTMs de coelhos, optou-se em realizar uma análise em Citometria de Fluxo com 

amostra de sangue periférico de doadores de medula óssea após receberem estimulo de 

GM-CFS para realizar a doação, após este estimulo o doador apresenta em sua 

circulação sanguinea Células-tronco indiferenciadas, para que pudéssemos evidenciar a 

não relação destas células circulantes com os anticorpos em estudo. Após análise dos 

resultados obtidos pudemos observar que não houve expressão significativa. 

 

 

 

 

 

 



4.2 - Protocolo CTMh: Produção de AcMm dirigidos contra antígenos 

expressos em CTM humano (ETAPA 2). 

 

4.2.1 – Comprovação da ausência de danos no DNA pelo Teste Cometa. 

O ensaio cometa comprova que as células utilizadas na imunização animal como 

antígenos para a produção do anticorpo monoclonal não apresentaram danos de material 

genético (Figura 31) mesmo após sofrerem expansão em cultura e ação enzimática da 

tripsina. Este teste foi realizado com o objetivo de prevenir a imunização animal com 

células danificadas o que poderia levar a formação de neo-anticorpos, os quais não 

poderiam ser utilizados para fim diagnóstico e terapêutico. Como parâmetros de análise 

para esse ensaio, utilizamos como controle positivo (Ctrl +) uma droga que induz dano 

de DNA (MMS), apresentando uma intensidade de dano de aproximadamente 70%, 

como controle negativo (Ctrl -) utilizamos CTMs em condições pré-plaqueamento, ou 

seja, logo após a remoção das mesmas do TA, o material foi analisado, apresentando 

assim uma porcentagem de 11,5% de dano de DNA, o que é considerado negativo para 

este teste. 
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Figura 33. Gráfico de análise da viabilidade das CTMh utilizadas na produção do AcMm  

pelo Ensaio Cometa. 
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5. CONCLUSÕES 

 

� Os anticorpos produzidos no protocolo MSC, apresentam provável 

especificidade anti-CD90 ou anti-CD44, resultados estes a serem 

confirmados com testes adicionais. 

 

� O antígeno celular especifico reconhecido pelos clones A69 e A30 estão 

expressos na GPI, devido sua estrutura morfológica. 

 
 

� As CTMs de MO utilizadas para a caracterização dos clones do 

protocolo MSC foram caracterizadas como CT estromais. 

 

� As células apresentadas como antígenos para a produção do AcMm anti-

CTM humana não apresentaram danos de DNA in vitro. 

 
 

� Foram retidos 691 hibridos e produzidos 70 clones anti-CTM humano 

que serão caracterizados em estudos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PERSPECTIVAS 

 

� Caracterizaçãos dos AcMm anti-CTM de coelho, produzidos no protocolo MSC, 

pela técnica de Western Blotting e validação posterior com anticorpo comercial 

correspondente. 

 

� Análise complementar da co-expressão de CD44 e CD90 em CTM de coelho 

por  Citometria de Fluxo. 

 

� Caracterizaçãos dos clones anti-CTM humana produzidos no protocolo CTMh, 

frente a painel de anticorpos comerciais. 

 

� Funcionalização de nanopartículas com os AcMm caracterizados conforme 

previsto no projeto de NanoBiotecnologia – Edital 04/2009 em andamento. 
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