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RESUMO 

 

Panatieri RH. Produção e caracterização do anticorpo monoclonal αDEC205 acoplado à proteína 
MSP-1(19) de Plasmodium chabaudi [Dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo (Brasil): 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Apesar da forte ativação do sistema imune que ocorre durante a infecção pelo Plasmodium, a 

memória imunológica à infecção é restrita a pacientes residentes em áreas endêmicas. Dessa forma, 

uma linha de pesquisa importante é a que visa à geração de métodos que promovam a geração de 

uma resposta imune eficaz e duradoura contra o parasito. Uma das alternativas mais promissoras no 

desenvolvimento de vacinas é o direcionamento de antígenos específicos para células com funções 

centrais dentro do sistema imune utilizando anticorpos capazes de reconhecer receptores na 

superfície dessas células. Produzimos e caracterizamos um anticorpo híbrido específico para a 

molécula DEC205, um receptor endocítico presente nas células dendríticas, acoplado à proteína 

MSP-1(19) de Plasmodium chabaudi, para fins de imunização e análise da resposta imune celular e 

humoral. Estudos anteriores demonstraram a capacidade desse receptor, expresso em diversos 

subtipos de células dendríticas, em induzir respostas imunes celular e humoral. Em testes de 

caracterização do anticorpo αDEC205/MSP-1(19), observamos a capacidade de ligação de forma 

específica e dose-dependente às células CHO expressando receptor DEC205 de camundongo. Ensaios 

ex vivo, demonstraram a capacidade do anticorpo híbrido em reconhecer células com fenótipo 

MHCII+CD11c+CD8+ presentes em linfonodos drenantes e no baço, mas não seu controle isotípico. Em 

ensaios de imunização, observou-se a indução de uma resposta humoral mais proeminente em 

camundongos imunizados com controle isotípico, caracterizada pela produção de anticorpo IgG1, 

IgG2a e IgM. Testes de ELISPOT demonstraram a capacidade dos anticorpos híbridos em ativar 

resposta celular específica para MSP-1(19), medida pela produção de IFN-γ. Nossos resultados prévios 

indicam que tal estratégia para imunização foi efetiva no direcionamento do antígeno para DCs in 

vivo, abrindo a possibilidade de, juntamente com outras estratégias de imunizações adicionais, 

levarem a uma ativação da resposta imune grande e específica ao parasita. 

 

  

 

Palavras-chave: Malária. P.chabaudi. MSP-1(19). Células dendríticas. DEC205. 
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ABSTRACT 

 

Panatieri RH. Production and characterization of a monoclonal antibody αDEC205 coupled to MSP-
1(19) protein from Plasmodium chabaudi [Master thesis (Imunology)]. São Paulo (Brasil): Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Despite the strong activation of the immune system during infection by Plasmodium, the 

immunological memory to infection is restricted to patients residing in endemic areas. An important 

line of research is in the generation of methods that promote an effective and durable immune 

response against the parasite. One of the most promising alternatives for vaccine development is 

targeting antigens to cells with central functions in the immune system using antibodies that 

recognize membrane receptors on the surface of these cells. We produce and characterize an 

antibody that recognize DEC205, an endocytic receptor present on dendritic cells, coupled to protein 

MSP-1(19) of Plasmodium chabaudi, for immunization and analysis of cellular and humoral immune 

responses. DEC205 receptor expressed by several subsets of DC has been shown in previous studies 

to be an efficient endocytic receptor for inducing both humoral and cellular immune responses. After 

characterizing the hybrid antibodies, we observed specific binding capacity in cells expressing the 

murine DEC205 receptor. Ex vivo tests demonstrated the capacity of antibody to recognize cells with 

phenotype MHCII+CD11c+CD8+ from lymph nodes and spleen, but not its isotype control. In 

immunization studies, we observed the induction of generation of humoral response in mice 

immunized with isotype control, with production of antibodies IgG1, IgG2a and IgM. ELISPOT 

demonstrated the capacity to targeting in activate specific cellular response to MSP-1(19), measured 

by IFN-γ production. Our results indicated that this immunization strategy was effective in targeting 

antigen to DCs in vivo, opening the possibility, along with other strategies for additional 

immunizations, to induce a large activation of the immune response and specific to the parasite. 

 

 

Key-words: Malária. P.chabaudi. MSP-1(19). Dendritic cells. DEC205. Hybrid antibodies. 
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1.1 Plasmodium sp. 

 

O filo Apicomplexa inclui protozoários unicelulares eucariotos, como os 

representantes do gênero Plasmodium, responsáveis por causar uma das mais 

preocupantes protozoonoses: a malária (1). A maioria dos parasitos desse gênero 

explora o meio intracelular, invadindo células de vertebrados terrestres como parte 

do seu ciclo de vida. Isso permite seu desenvolvimento, crescimento e multiplicação 

dentro do hospedeiro, em um ambiente rico em nutrientes, sem a vigilância 

constante do sistema imune (1).  

A principal forma de transmissão do parasito ocorre pela picada do mosquito 

Anopheles infectado que, durante a hematofagia, injeta através da derme uma 

pequena quantidade de esporozoítos. Esses por sua vez entram na corrente 

sanguínea e chegam ao fígado, onde invadem e se replicam dentro de hepatócitos, 

diferenciando-se em merozoítos, que acessam, novamente, a corrente sanguínea, 

infectando eritrócitos. Nessa fase do desenvolvimento se estabelece um ciclo de 

invasão, replicação e ruptura, quando os merozoitos se multiplicam dentro das 

hemácias, que se rompem, liberando no sangue, parasitos que infectam novas 

hemácias (Figura 1). 

A invasão das células pelos merozoítos ocorre através de invaginações na 

membrana celular, formando uma vesícula que se fecha envolvendo o parasito em 

um compartimento citoplasmático (2). Para tal, existem estruturas especializadas 

compostas por proteínas de adesão, cobrindo a superfície do merozoito, três 

compartimentos de organelas secretoras, uma pequena porção de citoesqueleto e 

uma estrutura denominada de „IMC‟ (do inglês „inner molecule complex‟), 

importante para a mobilidade do parasito (1). 
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Figura 1: Ciclo vital do Plasmodium sp. Mosquito fêmea do gênero Anopheles infectado injeta 
esporozoítos na corrente sanguínea do hospedeiro, durante a hematofagia, que migram para 
através da corrente sanguínea ao fígado. Durante a fase hepática do desenvolvimento esses 
esporozoítos se multiplicam. Após diversos ciclos de replicação e maturação são liberados na 
corrente sanguínea merozoítos, formas infectantes de eritrócitos. Nesse momento inicia-se a 
fase sanguínea do desenvolvimento, quando ocorre um ciclo de replicação e reinvasão de novos 
eritrócitos, responsável pelo aparecimento dos sintomas clínicos.  
Fonte: Pierce et al. 2010 
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1.2 EPIDEMIOLOGIA DA MALÁRIA  

 

Aproximadamente 250 milhões de pessoas são infectadas pelo Plasmodium 

sp., e cerca de 2 milhões morrem todos os anos, a maioria crianças, em decorrência 

das complicações causadas pela infecção (3). A malária é considerada endêmica em 

mais de 90 países, o que representa um risco para 40% da população mundial 

(Figura 2) (4). 

 

Dentre as quatro espécies que infectam o ser humano, o P. vivax e o P. 

falciparum causam, cerca de, 95% das infecções. O P. vivax possui uma distribuição 

ampla entre as regiões tropicais, subtropicais e temperadas do globo, enquanto o P. 

falciparum está presente em uma área mais restrita na região tropical. O P. malarie 

possui uma distribuição esporádica; e o P. ovale se restringe a região do centro-

oeste africano e a algumas ilhas do pacífico sul (4).  

No Brasil, em 2009, a incidência foi de aproximadamente 300 mil casos, 

concentrados principalmente na região Norte, em especial, no estado do Amazonas 

(5).  

 

 

 

 

Figura 2: Mapa que mostra a distribuição da infecção pela malária causada por P. falciparum. Pode-se observar uma 
concentração em regiões tropicais e subtropicais.  
Fonte: World Malaria Report 2007. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E TRATAMENTOS 

 

Três aspectos importantes são determinantes para o surgimento de sintomas e 

patologia durante a infecção: o crescimento exponencial do parasito, a modificação 

das hemácias devido às proteínas do parasito expressas na membrana celular e a 

concomitante resposta imune do hospedeiro contra a infecção (6). 

Durante a fase hepática da infecção não ocorrem sintomas clínicos. Na fase 

eritrocítica um grande número de produtos do parasito é liberado no momento da lise 

de EP (eritrócitos parasitados), que correlaciona com sintomas clínicos de doença 

leve, como dores de cabeça, febre, calafrios e letargia. Principalmente em crianças 

menores de cinco anos, a infecção por P. falciparum, pode progredir para doença 

grave, ocasionando malária cerebral (7), acidose metabólica (8) e anemia grave, 

podendo levar o indivíduo a óbito. Os sintomas da malária grave, causados por essa 

espécie de parasito, são associados com o sequestro de eritrócitos infectados no 

cérebro (7) causando inflamação.  

Inseticidas e drogas antimaláricas são apenas parcialmente efetivos no 

controle da doença a longo prazo, devido, em grande parte, à seleção de vetores e 

parasitos resistentes. O P. falciparum se apresenta suscetível a várias drogas 

quando dentro do hospedeiro humano, e não existem dúvidas de que a terapia 

combinada de artemisina é altamente eficaz em reduzir doenças graves (9).  

O desenvolvimento de uma vacina que poderia fazer parte do calendário de 

vacinação, e que proporcionasse o grau de imunidade necessário, impedindo o 

desenvolvimento da doença nas fases iniciais, ou mesmo gerasse uma resposta 

capaz de eliminar a infecção e impedisse sua disseminação, tornou-se um 

importante objetivo em termos de saúde pública.  

 

1.4 RESPOSTA IMUNE 

 

Diferente de outros patógenos, nos quais a exposição ao microrganismo ou às 

suas toxinas é capaz de conferir uma imunidade de vida longa, a infecção pelo 

Plasmodium pode persistir por meses, e mesmo após esse período, o hospedeiro 

permanece suscetível a reinfecção. O parasito possui mecanismos que o torna 



Panatieri RH – PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ANTICORPO HÍBRIDO αDEC205/MSP-1(19) 2011 

 

26 
 

capaz de evadir do sistema imune permitindo sua permanência no organismo. Por 

exemplo, durante o estágio sanguíneo do desenvolvimento do P. falciparum, ocorre 

uma rápida variação gênica em genes conhecidos como ‘var genes’. Seus produtos 

são expressos na superfície dos EP, e são essenciais para ligação ao endotélio (7, 

10). 

Estudos em pacientes com malária grave causada pelo P. falciparum, indicam 

que a ativação do sistema imune inato tem um papel importante na resistência 

contra a infecção e patogenicidade (11). Células do sistema imune inato, como DCs 

(células dendríticas), monócitos/macrófagos, células NK (do inglês „natural killer‟), 

células NKT e células T γδ, são fundamentais para iniciar a resposta imune 

adaptativa, durante o estágio eritrocítico do desenvolvimento do parasito. Mas toda a 

resposta imune irá depender da interação patógeno-hospedeiro, e do balanço de 

citocinas consequênte dessa relação.  

Em camundongos, no início da infecção, quando a parasitemia é baixa, EP 

interagem diretamente com DCs que maturam e secretam IL-12 e TNF-α (12), que 

por sua vez, ativam células NK e células T a produzirem IFN-γ. Tais citocinas podem 

afetar o crescimento do parasito, e ativar a fagocitose de EPs por monócitos e 

macrófagos, tanto em camundongos (12), quanto em humanos (13). Além disso, 

essas citocinas podem direcionar a resposta para um perfil Th1 induzindo a 

produção de IgG2a em camundongos, IgG1 e IgG3 em humanos (14-16). Esses 

anticorpos são responsáveis pela opsonização de merozoítos e EP facilitando a 

fagocitose.  

Estudos, utilizando o modelo de infecção pelo P. chabaudi, apresentaram 

resultados distintos, mostrando tanto ativação (17-18), quanto à inibição das DCs 

(19). Experimentos em humanos (20) e camundongos (21), contribuíram para 

esclarecer alguns resultados, aparentemente contraditórios, demonstrando que o 

efeito da infecção nas DCs, é dependente de diversos fatores, como a espécie do 

parasito (20), a subpopulação de DCs, o tempo pós-infecção e a quantidade de 

parasitos inoculados (21). Linfócitos T CD4+, linfócitos T CD8+ e linfócitos B 

participam dos mecanismos de resposta mediados por célula e mediados por 

anticorpos, podendo resultar no controle da infecção, pela geração de uma potente 

resposta inflamatória com a produção de IFN-γ e TNF-α (22-23).  
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No geral, a imunidade protetora contra vários organismos patogênicos depende 

da geração e manutenção do repertório de linfócitos T de memória, e com a 

sobrevivência dessas células por um longo período de tempo após o contato inicial 

com patógenos.  

Dentro do sistema imune algumas células têm papel fundamental na indução e 

geração de uma resposta imune efetora e de longa duração. Dentre elas estão as 

células dendríticas, com um papel fundamental na regulação das respostas imunes 

inata e adaptativa (24). Além de processarem e apresentarem antígenos para os 

linfócitos T não ativados, também controlam a natureza da resposta celular 

desencadeada. Por exemplo, a expressão diferencial de receptores TLRs, ativada 

por produtos microbianos, pode ser correlacionada com a indução de diferentes 

padrões da resposta imune adaptativa (25), com perfis Th1, Th2 (26) ou Th17 (25).  

Além desses, as DCs possuem outros receptores de reconhecimento de 

padrões, como as lectinas do Tipo C, que reconhecem padrões de glicosilação na 

superfície dos patógenos, induzindo a sua internalização, processamento e 

apresentação de antígenos provenientes desses microorganismos (25). 

 

1.5 VACINAS E ANTÍGENOS  

 

Em parte, a questão sobre o desenvolvimento de uma vacina para malária 

permanece devido à observação de que, apesar do sistema imune não conseguir 

prevenir, a resistência à infecção pode ser, eventualmente, adquirida através da 

contínua exposição natural ao parasito. Em estudos recentes observou-se que são 

necessários ao menos cinco anos de exposição a picadas de mosquitos infectados 

(27), além disso, adultos que vivem em áreas endêmicas podem permanecer 

infectados e assintomáticos, e raramente desenvolvem a doença, permanecendo 

como reservatórios de parasitos. 

Vacinas podem desenvolver proteção duradoura contra infecção através de 

mecanismos que não possuem um papel dominante na imunidade adquirida 

naturalmente. Por exemplo, a imunidade natural não é adquirida contra o estágio 

pré-eritrocitico de infecção pelo P. falciparum (28), no entanto um dos candidatos à 
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vacina, RTS,S/SA02A, em desenvolvimento na indústria farmacêutica Glaxo-

SmithKline, tem como alvo principal a fase pré-eritrocítica do desenvolvimento do 

parasito, proporcionando o desenvolvimento de imunidade de longa duração, 

evitando a propagação natural da infecção no organismo hospedeiro (29). 

Por outro lado, a utilização de antígenos de membrana da fase eritrocítica do 

desenvolvimento do parasito, como alvos vacinais, parece ser da mesma forma, uma 

boa alternativa, visto que o Plasmodium utiliza algumas dessas estruturas como 

suporte e ancoragem na membrana do eritrócito para realizar a infecção de novas 

células, como é o caso do antígeno 175 do P. falciparum, receptor para glicoproteína 

A em eritrócitos (30).  

Alguns antígenos de membrana, com funções não muito bem definidas, como é 

o caso da AMA-1 (31-32) e MSP-1 (33-34), têm sido testados como alvos vacinais 

potenciais. 

 

 A MSP-1 é uma proteína de membrana expressa na fase eritrocítica da 

infecção pelo Plasmodium sp (35). Sua síntese ocorre durante a esquizogonia (36), 

como um precursor de aproximadamente 200kDa (37), clivado sucessivamente na 

porção C-terminal durante a liberação do merozoíto (38). Embora não se conheça 

exatamente a função biológica dessa proteína, sabe-se que as clivagens 

proteolíticas são essenciais para a invasão dos eritrócitos (39) e para a 

Figura 3: Processamento da proteína precursora da MSP-1(19). Representação esquemática do processo de hidrólise 
da proteína MSP-1 na membrana do merozoíto. Pode-se observar os fragmentos que são liberados 
durante as hidrólises e a porção remanescente de 19kDa que permanece ancorada na membrana  
Fonte: Adaptado de Pasteur Institute [(2010)]. 
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sobrevivência do parasito (40). Após as clivagens iniciais, um fragmento de 42kDa 

permanece ancorado na membrana do merozoíto via GPI, enquanto os fragmentos 

restantes são liberados na forma de complexos solúveis (41). O peptídeo que 

permanece ancorado sofre nova clivagem, imediatamente após a invasão, sendo 

reduzido a um fragmento com tamanho aproximado de 19kDa, que tem sua estrutura 

terciária moldada por seis pontes dissulfeto, agrupadas como domínios tipo EGF (37, 

39, 41). A porção remanescente da clivagem, denominada de MSP-1(19) (Figura 3), é 

uma região altamente conservada em diferentes espécies de Plasmodium (40), 

sendo utilizada como alvo principal em pesquisas para o desenvolvimento de 

vacinas efetivas como forma de profilaxia ou atenuantes à infecção.  

De acordo com estudos em humanos, anticorpos policlonais (42-43) e 

monoclonais (44-45), que reconhecem a MSP-1(19) são potentes inibidores da 

invasão de eritrócitos in vitro por merozoítos (45).  Em estudos de imunização 

passiva com modelos de infecção utilizando P. chabaudi (46) e P. yoelii (47-49), 

observou-se a capacidade de anticorpos específicos contra MSP-1(19) em induzir 

imunidade protetora, mediante desafios de infecção.  

No entanto, a resposta humoral e celular a antígenos específicos é transitória e 

dependente da presença de parasitos circulantes (50-51). Sabe-se que a geração de 

uma resposta imune celular de memória está correlacionada com a ativação e 

geração de linfócitos T específicos ao parasito, e com a apresentação de antígenos 

pelas DCs.  

 

1.6 DIRECIONAMENTO DE ANTÍGENOS PARA CÉLULAS DENDRÍTICAS 

 

Na última década, uma estratégia para induzir respostas imunes celular e 

humoral contra antígenos de diferentes patógenos vem sendo desenvolvida com 

sucesso em vários laboratórios. Esta estratégia consiste em direcionar antígenos de 

antígenos para as DCs, utilizando anticorpos monoclonais que reconhecem 

receptores endocíticos presentes na membrana dessas células.  
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Dentro dessa estratégia, alguns parâmetros importantes devem ser levados em 

consideração para a eficiência do modelo de imunização, como a origem, o estado 

de ativação e maturação das DCs, o antígeno-alvo e a via de administração (25). 

A princípio, as moléculas de superfície que serão alvos dos anticorpos devem 

ser específicas para DCs, evitando ao máximo o processamento dos antígenos por 

outros tipos celulares e possíveis resultados inespecíficos. Além disso, essas 

moléculas de superfície devem ser receptores endocíticos com capacidade de 

promover o processamento e apresentação de antígenos de interesse. 

Outro fato que precisa ser levado em consideração quando da utilização do 

direcionamento de antígenos é a existência de algumas particularidades que 

envolvem os receptores endocíticos, quanto à expressão, em diferentes subtipo de 

DCs, e quanto as vias intracelulares de processamento dos antígenos (52). 

Exemplos disso são os receptores DEC205 e MMR. No caso do receptor 

DEC205, os antígenos são reciclados através de endossomos „tardios‟, ou 

endossomos ricos em produtos para MHC II. Ao passo que o MR (do inglês 

„mannose receptor‟), um receptor homólogo ao DEC205, expresso em DCs, têm 

como alvo endossomos iniciais (53).  

Sendo que ambos medeiam a endocitose de antígenos e possuem domínios 

citosólicos com sequência de sinalização (54-55), seria esperado que as vias de 

reciclagem através de endossomos e a apresentação de antígenos ocorressem de 

forma parecida. Mas o DEC205 tem como alvos lisossomos em desenvolvimento no 

citoplasma da célula, fato que em comparação com outros membros da mesma 

família de receptores, o torna superior na apresentação de antígenos (56). Por essa 

via, as moléculas endocitadas são inicialmente entregues em vesículas para 

endossomos „tardios‟, onde o pH levemente ácido possibilita a digestão hidrolítica e 

o subsequênte amadurecimento do lisossomo (57). E essa seletividade quanto aos 

lisossomos, está vinculada à presença de uma porção distal presente na cauda 

citoplasmática do receptor DEC205, que apresenta uma tríade ácida, necessária 

para reciclar não somente por endossomos „iniciais‟, mas , principalmente, através 

de endossomos „tardios‟  positivos para MHC II (53). DCs DEC205+ também são 

capazes de fazer apresentação cruzada de antígenos, o que ocorre quando 
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moléculas endocitadas e processadas são apresentadas através de moléculas do 

MHC I. Em camundongos esse fenótipo de DCs está associado com uma melhor 

eficiência em realizar apresentação cruzada de antígenos, fato que pode ser 

explicado pela alta expressão de proteínas envolvidas na apresentação de 

antígenos via moléculas do MHC I (58). 

Além das vias de processamento de antígenos diferenciadas para receptores 

distintos, de forma particular, a expressão desses receptores também está vinculada 

a diferentes subtipos de DCs, que podem determinar a resposta imunológica que 

será formada. Por exemplo, DCs CD8+ expressam DEC205 e Langerina (59-60), 

enquanto que as DCs CD8- expressam DCIR2 (58). No caso de infecções pelo 

Plasmodium, como citado anteriormente, estudos recentes demonstram que, em 

infecções pelo P.chabaudi as DCs convencionais, são as principais células 

envolvidas na apresentação de antígenos do parasito e ativação de células T 

CD4+(61), que quando ativadas produzem IFN-γ, IL-2 e IL-4 (62), importantes 

citocinas que medeiam a resposta pro - inflamatória. 

Vários estudos têm demonstrado a eficiência do direcionamento de antígenos, 

utilizando como alvo o receptor endocítico DEC205 em diferentes modelos de 

infecção. 

Em 2001, Hawiger e cols. (63) demonstraram a necessidade da utilização de 

estímulos de maturação para as DCs, na indução de resposta imune utilizando o 

direcionamento de antígenos. Nesse estudo o anticorpo híbrido, αDEC205 acoplado 

a proteína HEL (do inglês „hen egg lysozyme‟), foi utilizado em testes de imunização, 

com ou sem estímulo de maturação. Camundongos imunizados apenas com o 

anticorpo híbrido desenvolveram tolerância ao antígeno, com deleção de células T 

específicas ao antígeno. Por outro lado, a imunização com anticorpo híbrido 

juntamente com um estímulo de maturação promoveu ativação prolongada de 

células T e imunidade. Da mesma forma, Bonifaz e cols. (64), utilizando anticorpo 

αDEC205 acoplado a OVA, também observaram a geração de tolerância em testes 

de imunização sem estimulação, fato que se modificou quando a imunização ocorreu 

juntamente com αCD40, um estímulo de maturação que levou à ativação prolongada 

de células T CD4+ e CD8+ (63-64). Em modelo de EAE (encefalite experimental 

aguda) o direcionamento de antígenos também foi capaz de induzir tolerância à 
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MOG (65), (do inglês „myelin oligidendrocyte glycoprotein), peptídeo que induz a 

inflamação (66-67).  

O mAb αDEC205 acoplado à OVA, foi utilizado em outro estudo, no qual 

camundongos foram imunizados com o anticorpo híbrido juntamente com dois 

estímulos de maturação, αCD40 e poly I:C. A geração de resposta específica foi 

medida contra o hapteno NP após imunização com a proteína OVA-NP. Boscardin e 

cols (68) observaram a geração de uma resposta de células T auxiliares capaz de 

orquestrar a geração de uma resposta humoral específica. 

Da mesma forma a proteína circunsporozoíta, expressa na fase pré-eritrocítica 

do Plasmodium, utilizada em fusão com anticorpo monoclonal, que reconhece o 

receptor DEC205 (68), foi efetiva na geração de resposta de células T, auxiliando na 

geração de anticorpos contra a proteína em questão. 

A ativação do específica do sistema imune, também foi observada em estudos 

com a proteína Gag p24, expressa pelo HIV, direcionada para as DCs utilizando 

anticorpos contra o receptor DEC205. Nesse caso o direcionamento foi capaz de 

aumentar a produção de IFN-γ e IL-2 por células T CD4+ (69) e de levar à proteção, 

dependente de células T CD4+ e produção de IFN-γ, ao desafio com vírus vaccínia 

expressando gag recombinante (70). 

Em estudos utilizando LcrV, um antígeno bacteriano de Yersinia pestis, o 

direcionamento para DCs foi efetivo em gerar resposta imune celular com aumento 

de células T CD4+ produtoras de IFN-γ e resposta imune humoral com produção de 

anticorpos IgG2a e IgG2c específicos (71). 
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2  OBJETIVOS 
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A resposta imune contra o Plasmodium, apesar de ser induzida não promove 

proteção a novas infecções. Em modelos animais de infecção pelo P.falciparum, a 

proteína MSP-1(19), tem sido amplamente estudada como antígeno vacinal potencial, 

visto que anticorpos específicos têm a capacidade de bloquear a reinvasão de 

eritrócitos in vitro e conferir proteção a desafios prévios em ensaios de transferência 

adotiva, in vivo. Sabendo que a resposta contra a MSP-1(19) tem capacidade 

protetora, existe a necessidade de se desenvolver métodos que promovam a 

indução de uma resposta duradoura, que seja capaz de conferir proteção prévia à 

infecção. 

  Diversos estudos demonstram a capacidade do modelo vacinal de 

direcionamento de antígenos para DCs em gerar resposta imune humoral e celular 

antígeno específica, mediante estímulos de maturação, como αCD40 e poly I:C. 

Por isso o objetivo desse trabalho foi produzir um anticorpo monoclonal 

específico para o receptor endocítico DEC205 presente em células dendríticas 

acoplado a proteína MSP-1(19) de P. chabaudi, modelo de infecção que mimetiza 

algumas das características da infecção pelo P. falciparum em humanos (72). 

As etapas do trabalho desenvolvido estão listadas abaixo: 

1.      Amplificação da porção codificante do gene que codifica para MSP-1(19) a 

partir do RNA total do extrato do parasito; 

2. Clonagem do cDNA da proteína MSP-1(19) nos vetores pGEM-T e pCR-

TOPO2.1; 

3. Sub-clonagem no vetor pET28a, para expressão em cepas bacterianas e 

nos vetores que contêm a porção codificante da cadeia pesada do 

anticorpo monoclonal αDEC 205 e um controle isotípico; 

4. Expressão in vitro e purificação por cromatografia de afinidade da proteína 

recombinante e dos anticorpos híbridos; 

5. Caracterização dos anticorpos monoclonais; 

6. Análise do perfil de resposta humoral gerada pela imunização com 

anticorpos híbridos. 
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3  METODOLOGIA 
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3.1 SOLUÇÕES E REAGENTES 

 

3.1.1 Preparação de Bactérias Competentes 

o Solução I: Cloreto de Cálcio 0,1 M em água MiliQ estéril 

o Solução II: Cloreto de Cálcio 0,1 M, 15% Glicerol em água MiliQ estéril 

 

3.1.2 Eletroforese em Gel de Agarose 

o Tampão TAE: Tampão Tris-acetato 40 mM pH 8,5, EDTA 1 mM pH 8,5

o Gel de Agarose: 1 a 2% em tampão TAE

o Tampão de Amostra 6x: Azul de Bromofenol 0,25% e Glicerol 30%

3.1.3 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida

o Acrilamida 30%: 29% Acrilamida e N,N-metilenobisacrilamida 1%

o Tampão Tris-HCl pH 8,8: Tampão Tris-HCl 1 M pH 8,8

o Tampão Tris-HCl pH 6,8: Tampão Tris-HCl 1 M pH 6,8

o SDS: Solução de SDS 10%

o TEMED 

o APS: Solução de Persulfato de Amônio 10% 

o Tampão de Amostra com agente redutor 5 x: Tampão Tris-HCl 60 mM pH 6,8, 

Azul de Bromofenol 0,3%, Glicerol 20%, β-Mercaptoetanol 25% e SDS 4% 

o Tampão de Amostra sem agente redutor 5x: Tampão Tris-HCl 60 mM pH 6,8, 

Azul de Bromofenol 0,3%, Glicerol 20% e SDS 4% 

o Tampão de „Corrida‟: Tampão Tris-HCl 25 mM, Glicina 200 mM e SDS 0,1% 

o Solução Corante: Azul de Coomassie G250 0,25%, Ácido Acético Glacial 10% 

e Etanol 45% 

o Solução Descorante: Ácido Acético Glacial 10% e Etanol 30% 
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3.1.4 Western Blot 

o Tampão de Transferência: Solução Tris-HCl 25 mM pH 8,3, Glicina 200 mM e 

Metanol 20% 

o PBS: Cloreto de Potássio 2,7 mM, Cloreto de Sódio 137 mM, Fosfato Dibásico 

de Sódio 8,1mM e Fosfato Monobásico de Potássio 1,5 mM. Ao final do 

preparo o pH da solução deve ser acertado para 7,4. 

o Tampão de „Bloqueio‟: Leite Desnatado 5% em PBS e Tween 20 0,05% 

o Tampão de „Lavagem‟: PBS e Tween 20 0,05% 

o Corante Vermelho de Ponceau: Ponceau S 0,5% em Ácido Acético Glacial 

10% 

o Solução de Revelação: 0,05% DAB e 0,02% H202 em PBS 

 

3.1.5 ELISA 

o PBS: Cloreto de Potássio 2,7 mM, Cloreto de Sódio 137 mM, Fosfato Dibásico 

de Sódio 8,1mM e Fosfato Monobásico de Potássio 1,5 mM. Ao final do 

preparo o pH da solução deve ser acertado para 7,4. 

o Tampão de „Lavagem‟: PBS e Tween 20 0,05% 

o Tampão de „Bloqueio‟: PBS, Tween 20 0,05% e BSA 1% 

o Solução Reveladora: TMB ou OPD

o Solução que interrompe a reação de revelação: Ácido Sulfúrico 4 N 

 

3.1.6    ELISPOT 

o Tampão para sensibilização das placas: „Coating Buffer Powder‟ eBioscience 

o Anticorpo de captura 250x eBioscience 

o Anticorpo de detecção biotinilado 250x eBioscience 

o Estreptavidina 250x eBioscience 

o Tampão de Bloqueio: RPMI suplementado com 10%FBS 

o PBS: Cloreto de Potássio 2,7 mM, Cloreto de Sódio 137 mM, Fosfato Dibásico 

de Sódio 8,1mM e Fosfato Monobásico de Potássio 1,5 mM. Ao final do 

preparo o pH da solução deve ser acertado para 7,4. 

o Tampão de „Lavagem‟: PBS e Tween 20 0,05% 
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3.1.7 Cromatografia de Afinidade 

o Tampão de „Sonicação‟: Fosfato de Sódio Monobásico 60mM e Cloreto de 

Sódio 200 mM em água MiliQ autoclavada pH 7 

o Tampão de „lavagem‟ para Cromatografia de Afinidade a Cauda de Histidina: 

Fosfato de Sódio Monobásico 60 mM, Cloreto de Sódio 200mM  e Glicerina 

10% em água MiliQ autoclavada pH 6. 

o Tampão de „lavagem‟ para Cromatografia de Afinidade a Proteína G: PBS 

o Tampão de Eluição para Cromatografia de Afinidade a Cauda de Histidina: 

Tampão de „lavagem‟ com 200 mM de Imidazol. 

o Tampão de Eluição para Cromatografia de Afinidade a Proteína G: Tampão 

Tris-Glicina 0,1 M pH 2. Acrescentar em cada microtubo 50 uL de tampão 

TRIS 1 M pH 8 antes de eluir. 

 

3.1.8 Transfecção 

o Meio de Cultivo Celular Eucariótico in vitro: DMEM suplementado com 

Bicarbonato de Sódio 45 mM, HEPES 25 mM e 5% de FBS (soro fetal bovino) 

„ultra low IgG‟.

o PEI (polietilenoimina): Concentração de 0,45 mg/mL

o Clones: 10 ug/placa de cada construção, ou seja, da construção que carreia a 

cadeia leve do anticorpo monoclonal αDEC205, que carreia a cadeia pesada 

do anticorpo monoclonal αDEC205 conjugada a porção codificante da MSP-

1(19) de P. chabaudi e uma construção que carreia a porção codificante de 

uma enzima que auxilia no „dobramento‟ correto do anticorpo denominado 

pHELPER.

3.1.9 Extração de DNA Plasmidial 

o Solução I: TRIS 25 mM pH 8, EDTA 10 mM e RNAse A 

o Solução II: NaOH 200 mM e SDS 1% 

o SoluçãoIII: Ácido Acético 5 M e Acetato de Sódio 3 M 

o Solução de Clorofórmio: 24 partes de clorofórmio e 1 parte de Álcool 

Isoamílico 
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o Isopropanol 100% 

o Etanol 75% 

 

3.1.10 Ensaios de Viabilidade e Especificidade dos Anticorpos Híbridos 

o Meio de cultura RPMI suplementado 10% FBS 

o Solução para lise de eritrócitos (ACK) 

o Tampão para marcação de células („Staining Buffer‟): PBS, 0,1% de Azida 

Sódica e 2% de Soro Fetal Bovino 

o  Corante Trypan Blue 0,4% 

 

3.2 CEPAS BACTERIANAS 

3.2.1 Meios de Cultura  

Os meios de cultura para cultivo bacteriano foram esterilizados por 

autoclavagem à 121 ºC por 20 min. Os meios sólidos foram plaqueados após o 

resfriamento e adição dos antibióticos de interesse. 

 

 Meio de Cultura Líquido

o LB: Triptona 1%, Extrato de Levedura 0,5% e NaCl 1%

 Meio de Cultura Sólido

o LB: Triptona 1%, Extrato de Levedura 0,5%, NaCl 1% e Ágar 1,5%

 

3.2.2 Linhagens Bacterianas 

As características das linhagens bacterianas utilizadas para expressão da 

proteína recombinante são descritas na tabela abaixo. 
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Tabela 1 - Descrição das linhagens de Escherichia coli utilizadas. 

Linhagem Bacteriana Características 

DH10 Cepa utilizada para clonagens e obtenção de material plasmidial. 

DH5α Cepa utilizada para clonagens e obtenção de material plasmidial. 

BL21 DE3 

Cepa utilizada para a expressão de proteínas recombinantes. Possui o 

gene da T7 RNA polimerase integrado ao cromossomo (λDE3) sob 

controle do promotor lacUV5, induzível por IPTG. 

 

3.2.3 Preparo das Bactérias Competentes 

Uma colônia isolada de bactéria que cresceu por 18 h a 37ºC em placa de LB 

ágar, sem antibiótico, foi inoculada em 5 mL de meio LB líquido por 18 h à 37°C sob 

agitação orbital. O pré-inóculo foi diluído na proporção de 1:40 em 200 mL de meio 

LB líquido e incubado sob agitação orbital a 37 ºC até atingir a DO600nm entre 0,5 e 

0,8. Nesse momento o frasco foi retirado da incubadora e deixado no gelo por 30 

min. As células foram centrifugadas a 3000 RPM por 10 min 4 ºC e depois 

ressuspendidas cuidadosamente em 75 mL de tampão 0,1 M de cloreto de cálcio, 

previamente esterilizado por filtração em membrana de 25 µm sob fluxo laminar, e 

incubadas no gelo 1-12 h. Passado esse período, foram novamente centrifugadas 

(3000 RPM por 10 min a 4 °C) e ressuspendidas cuidadosamente em 2 mL de 

tampão cloreto de cálcio 0,1 M com 15% de glicerol, também estéril e colocadas em 

alíquotas de 50 uL, incubadas no gelo seco e estocadas a -80 °C. 

3.2.4 Transformação de Bactérias Competentes 

As linhagens de bactérias competentes foram transformadas conforme o 

método de „choque térmico‟ como em Sambrook 2001, descrito a seguir. 

Às alíquotas de 20 µL da suspensão de células competentes foi adicionado 5 

µL do produto das reações de ligação ou 1 µL da solução de DNA plasmidial e 80µL 

da solução de cloreto de cálcio 0,1 M. A solução foi incubada no gelo e após 30 min 

foi submetida ao choque térmico a 42 ºC por 40 segundos e novamente incubada a 

4 ºC por 5 min. Para recuperação da parede bacteriana foi adicionado 300 µL de 

meio LB líquido a suspensão de células e estas foram incubadas a 37 ºC sob 

agitação orbital por 90 min. Em seguida as células foram centrifugadas (2000RPM a 
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temperatura ambiente). Do sobrenadante, foram retirados 200 µL, e o restante foi 

utilizado para homogeneizar cuidadosamente as células que foram plaqueadas em 

meio LB sólido seletivo. As placas foram incubadas a 37 ºC por 18 h. 

 

3.3 VETORES 

Os vetores que foram utilizados para clonagens e sub-clonagens das porções 

codificantes estão descritos na tabela a seguir, e seus desenhos representativos na 

figura 4. 

 

 

 

Figura 4: Vetores de clonagem e sub-clonagem. Representação esquemática 
dos vetores utilizados para clonagem da porção codificante do gene 
da MSP-1(19), pGEM T (Promega) e pCR-TOPO 2.1 (Invitrogen), e para 
sub-clonagem em vetor de expressão em eucarioto pET28a 
(invitrogen). 
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Tabela 2 - Descrição das características dos vetores 

Vetores Características 

pGEM-T Easy Vector (Promega) 

Vetor utilizado para clonagem de produtos de PCR por ligação A-T. 

Possui f1ori, amp
R
 e lacZ. Permite a distinção entre colônias azuis 

(negativas) e brancas (positivas) quando é adicionado XGal ao meio de 

cultura. 

pGEM-T Easy Vector (Promega) 

Vetor utilizado para clonagem de produtos de PCR por ligação A-T. 

Permite a distinção entre colônias azuis (negativas) e brancas (positivas) 

quando é adicionado XGal ao meio de cultura. 

pET28a (Novagen) 

Vetor de sub-clonagem e expressão de proteínas recombinantes em 

E.coli. Possui f1ori, Kan
R
 e lacI. A expressão da proteína de interesse 

fica sob controle da T7RNApol, induzida pela adição de IPTG ao meio de 

cultura seletivo. 

 

3.3.1 Amplificação do Inserto 

A porção codificante do gene da MSP-1(19) de Plasmodium chabaudi (cepa AS) 

foi obtida a partir do RNA total do extrato do parasito tratado com DNAse. 

 

Tabela 3 - Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores para sub-clonagem. (*Porção dos oligonucleotídeos iniciadores 
necessária para refazer os sítios de restrição das enzimas Bam HI, Eco RI, Xho I e Not I.) 

Vetor *Oligonucleotídeos Iniciadores 5’-3’ Sítios de Restrição

pGEM-T
F:GGATCCTTTGATATTTTAATGG                   

R:GAATTCATCCGGAAGAACTC 
Bam HI/ Eco RI

pET28a 
F:GGATCCTTTGATATTTTAATGG                    

R:GAATTCATCCGGAAGAACTC 
Bam HI/ Eco RI 

pCR-TOPO 2.1 
F:CTCGAGGGATTCGGTAGGTTCTTTGATATTTTAATGGCAAATTTAG 

R:GGCCGCTCATCCGGAAGAACTACAGAA 
Not I/ Xho I 

DEC 
F:CTCGAGGGATTCGGTAGGTTCTTTGATATTTTAATGGCAAATTTAG 

R:GGCCGCTCATCCGGAAGAACTACAGAA 
Not I/ Xho I 

ISO 
F:CTCGAGGGATTCGGTAGGTTCTTTGATATTTTAATGGCAAATTTAG 

R:GGCCGCTCATCCGGAAGAACTACAGAA 
Not I/ Xho I 
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             Tabela 4 - Reação para amplificação da porção codificante da MSP-1(19) por PCR. 

Componente Volume/ Reação Concentração final

 
Água MiliQ estéril 
 

 
16,75 µL 

 
- 

Tampão para Reação 10x 
 

2,5µL 1x 

Cloreto de Magnésio 50mM 
 

1,0µL 2mM 

Primer Forward 10mM 
 

1,0µL 0,2mM 

Primer Reverse 10mM 
 

1,0µL 0,2mM 

dNTP 10mM 
 

1,0µL 0,2mM 

Enzima Taq 
 

0,25µL 0,01U/µL 

DNA molde (50ng/µL) 
 

2 µL - 

3.3.2 Clonagem da Porção Codificante 

O DNA obtido das amplificações foi submetido à eletroforese em gel de 

agarose 1% e purificado utilizando kit QIAquick Gel extraction (Qiagen). Depois, 

fizemos a reação de ligação do inserto ao vetor de clonagem pGEM-T à temperatura 

mabiente por 2 h, e ao vetor pCR2.1-TOPO a 14 ºC por 18 h. 

 

Tabela 5- Reação para ligação da porção codificante da MSP-1(19) em vetor pGEM-T e em vetor PCR-TOPO 2.1. 

Componente 
 

pGEM-T pCR-TOPO 2.1 Concentração final 

 
Água MiliQ estéril 
 

 
- 

 
5,5µL 

 
- 

Tampão para Reação 2,5µL 1µL 1x 

Enzima T4 DNA Ligase 
 

1,0µL 1,0µL 1U/µL 

DNA Inserto 0,5µL 0,5µL - 

DNA Vetor 2 µL 2 µL - 

3.3.3 Sub-clonagem da Porção Codificante 

Dos clones analisados como positivos para pGEM-T/MSP-1(19) pela análise de 

restrição e sequenciamento, foi escolhido um para prosseguir com as reações de 

PCR para amplificação da porção codificante da MSP-1(19). 
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O vetor pET28a e uma alíquota dos insertos de MSP-1(19) foram hidrolisados 

com as enzimas de restrição Bam HI e Eco RI, enquanto os vetores DEC, ISO e uma 

alíquota dos insertos de MSP-1(19) foram hidrolisadas com Xho I e Not I. Os produtos 

dessas hidrólises foram purificados a partir de bandas de gel de agarose com a 

utilização de kits, e suas concentrações estimadas por eletroforese em gel de 

agarose 1% (73). As reações de ligação foram estipuladas para ocorrerem na 

proporção de 1 molécula de vetor para 3 moléculas de inserto. 

 

3.4 Procedimentos Comuns às Etapas de Clonagem e Sub-clonagem 

3.4.1 Seleção dos Clones Recombinantes 

O DNA resultante das reações de ligação foi utilizado para transformar 

bactérias E. coli cepas DH10B e DH5α por choque térmico. Após a extração de DNA 

plasmidial, os clones foram checados por análise de restrição, PCR e 

seqüenciamento.  

 

 

Tabela 6 - Análise por enzima de restrição. 

Componente 
 

Volume Concentração final 

 
Água MiliQ estéril 
 

 
5 µL 

 
- 

Tampão para Reação 10x 1 µL 1 x 

Enzima 
 

0,5 µL 2 U/µL 

DNA dos Clones (200ng) 3,5 µL - 

Tabela 7 - Enzimas utilizadas nas análises de restrição. 

Clone Enzimas de Restrição 

 
pGEM-T/MSP-1(19) 

 
Eco RI 

  

pCR.TOPO2.1/MSP-1(19) 
 

Xho I/ Not I 

pET28a/MSP-1(19) Bam HI/ Eco RI 

 
DEC205/MSP-1(19) 

 

 
Xho I/ Not I 

ISO/MSP-1(19) 
 

Xho I/ Not I 
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3.4.2 Extração de DNA Plasmidial 

Das colônias obtidas, foram inoculadas em meio seletivo para cultivo a 37 ºC 

por 18 h para que fosse realizada a extração de DNA plasmidial por lise alcalina 

como em Sambrook (2001), descrito a seguir. 

Os inóculos foram centrifugados em microtubos de 2 mL, e as células 

ressuspendidas em 200 µL de solução I e mantidas por 5 min à TA. Em seguida, 

acrescentou-se às amostras 200 µL da solução II, misturadas suavemente por 

inversão, e após 10 min de incubação à temperatura ambiente, adicionou-se 200 µL 

de solução III. As amostras foram agitadas suavemente e incubadas por 5 min à 

temperatura ambiente, e, em seguida, foram centrifugadas por 15 min a 12000 RPM. 

Ao sobrenadante em novos tubos foi adicionado 500 µL da solução de Clorofórmio/ 

Álcool Isoamílico; as amostras foram agitadas suavemente por 30s, e centrifugadas 

a 12000 RPM por 5 min. O DNA, presente no sobrenadante, foi transferido para um 

novo microtubo onde foi precipitado por desidratação, utilizando-se 900 µL de 

Isopropanol 100% por 10 min à temperatura ambiente. Após esse período, a solução 

foi centrifugada por 15 min a 12000 RPM, e o precipitado foi lavado com etanol 75%, 

e centrifugado por 5 min a 12000 RPM. Após a secagem por 30 min, o DNA foi 

ressuspendido em 30 µL de água livre de DNAse/RNAse. 

 

3.4.3 Sequênciamento de DNA  

Os sequênciamentos foram realizados pelo método da terminação da cadeia 

por ddNTPs (74), e  adaptado  para  sequenciador automático. Os primers utilizados 

no sequenciamento dos fragmentos gênicos clonados são especificados na tabela 

abaixo.  
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Tabela 8 - Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para as reações de sequênciamento 

Vetor Primers Seqüência 

   

pGEM-T Easy Vector T7 Forward 

SP6 Reverse 

5‟ TAATACGACTCACTATAGG 3‟ 

5‟ ATTTAGGTGACACTATAG 3‟ 

pCR-TOPO 2.1 M13 Forward 

M13 Reverse 

5´ GTTTTCCCAGTCACGAC 3´ 

5´ CAGGAAACAGCTATGAC 3´ 

pET28a T7 Forward 

T7 Reverse 

5‟ TAATACGACTCACTATAGG 3‟ 

5‟ TATGCTAGTTATTGCTCAG 3‟ 

DEC205 M13 Forward 

M13 Reverse 

5´ GTTTTCCCAGTCACGAC 3´ 

5´ CAGGAAACAGCTATGAC 3´ 

ISO M13 Forward 

M13 Reverse 

5´ GTTTTCCCAGTCACGAC 3´ 

5´ CAGGAAACAGCTATGAC 3´ 

 

As reações de sequênciamentos foram realizadas em microtubos utilizando 

entre 100 ng e 200 ng de DNA plasmidial e o reagente ‘Big Dye Terminator’ (Applied 

Biosystems), uma solução contendo a enzima DNA polimerase e ddNTPs, sendo 

cada base nitrogenada ligada a diferentes fluoróforos.  O DNA obtido após a reação 

de PCR foi precipitado, por desidratação, utilizando 90 uL de isopropanol 66% por 

15 min a temperatura ambiente. Passado esse período foram submetidos a 

centrifugação por 20 min a 15300 g e o sobrenadante foi retirado com micropipeta. 

As amostras foram lavadas com etanol 70% e novamente centrifugadas por 10 min a 

15300 g. Após o descarte do sobrenadante, o DNA precipitado foi estocado a -20 °C 

e entregue para seqüenciamento no Departamento de Parasitologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas II, na Universidade de São Paulo. 

3.5 EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS 

A porção codificante da proteína MSP-1(19) foi clonada em diferentes vetores, 

com o objetivo de obtermos a proteína recombinante e os anticorpos híbridos 

expressos in vitro no modelo procarioto em E. coli, assim como no modelo eucarioto 

de expressão em células HEK293T (ATCC CRL-11268™), respectivamente. 

 

3.5.1 Expressão da Proteína MSP-1(19) em Escherichia coli 

Os testes de indução para padronização da expressão da proteína 

recombinante, no modelo de expressão in vitro em procarioto foram realizados com 

o clone pET28a/MSP-1(19), utilizando cepas transformadas por „choque-térmico‟ de 
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E. coli DE3. A partir de um pré-inóculo contendo 5 mL de meio LB seletivo com 

ampicilina, incubado por 18 h a 37 ºC sob agitação orbital, fez-se um inóculo em 50 

mL de meio seletivo, igual ao anterior, na proporção de 1:100, o qual foi incubado 

por aproximadamente 3 h a 37 ºC sob agitação orbital, até atingir uma DO600nm entre 

0,5 e 0,6. Após esse período, o frasco foi retirado da incubação e separado em 

alíquotas de 5 mL, às quais foi acrescentado IPTG, um indutor da transcrição de 

proteínas reguladas pelo promotor T7, em diferentes concentrações. Os inóculos 

foram então mantidos por mais 4 h à 37 ºC sob agitação, e depois centrifugados. O 

precipitado de células foi ressuspendido em 150 µL de água, depois acrescentado 

50 uL de tampão de amostra para proteínas 5 x com redução, seguindo o 

procedimento padrão para submeter às amostras a SDS-PAGE, tornando possível a 

visualização dos extratos celulares não induzidos e induzidos com diferentes 

concentrações de IPTG.  

 A expressão da proteína recombinante em maior quantidade foi realizada em 

frascos erlenmeyer de 2 L contendo 200 mL de meio de cultivo bacteriano seletivo. 

Após o período de indução, os extratos celulares, obtidos após a centrifugação do 

volume de crescimento, foram ressuspendidos em tampão de sonicação completo 

com PMSF 1 mM e lisozima na concentração de 20 µg/mL. Após a ruptura dos 

extratos celulares, esses foram centrifugados para separação das porções de 

proteínas solúveis e insolúveis, sendo a porção solúvel utilizada para purificação da 

proteína MSP-1(19)r de P. chabaudi. 

 

3.5.2 Expressão dos Anticorpos Híbridos em Células HEK293T 

Os anticorpos híbridos, denominados αDEC205/MSP-1(19), e seu controle 

isotípico, ISO/MSP-1(19), foram produzidos in vitro por transfecção transitória de 

células HEK293T (Figura 5) utilizando PEI, um polieletrólito positivamente carregado 

quando em solução aquosa, e de especial interesse devido à sua capacidade de se 

ligar a ácidos nucléicos, diminuindo a força de repulsão eletrostática que ocorre 

naturalmente entre componentes de cargas iguais, como é o caso do DNA e da 

membrana plasmática, possibilitando a transfecção celular. 

Essas células foram cultivadas em meio DMEM completo, suplementado com 5 

% de FBS com baixa concentração de imunoglobulinas, em placas com volume final 

de 20 mL cada. O procedimento foi realizado com as células apresentando uma 



Panatieri RH – PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ANTICORPO HÍBRIDO αDEC205/MSP-1(19) 2011 

 

48 
 

confluência de cerca de 80 %. Aproximadamente 10 µg de DNA de cada clone – um 

que codifica a cadeia pesada dos anticorpos acoplada à porção codificante da MSP-

1(19), e um que codifica a cadeia leve κ dos anticorpos – foram colocados em solução 

contendo PEI na concentração de 0,45 mg/mL por 10 min. Após esse período, foi 

adicionado 1 mL da solução à cada placa de cultura, por gotejamento. 

Após uma semana em estufa à 37 ºC e 95% de CO2, o sobrenadante de cultura 

foi coletado e submetido à centrifugação (3000 RPM por 20 min), para retirada de 

restos celulares. Após filtração a 0,45 µm, os anticorpos foram precipitados a partir 

do sobrenadante pela adição gradual de 60% do volume em massa de persulfato de 

amônio, mantido sob agitação constante a 4 ºC por 18 h. O sobrenadante foi 

novamente centrifugado a 5000 RPM por 30 min, sendo o precipitado ressuspendido 

em 25 mL de PBS gelado. Foi então adicionado ao ressuspendido PMSF 1 mM, e 

colocado em diálise contra 2 L de PBS gelado por 12 h, sendo o tampão trocado ao 

menos duas vezes durante esse período. A solução foi retirada da diálise, e os 

anticorpos purificados por cromatografia de afinidade à proteína G. 
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Figura 5: Produção de anticorpos híbridos. Esquema demonstrando o processo de transfecção 
transitória de células HEK203T in vitro. Células HEK203T mantidas em cultura a 37 °C e 
5% CO2. Três vetores diferentes foram utilizados na transfecção, um carreando a porção 
codificante do gene para cadeia pesada do mAb αDEC205 ou ISO, outro carreando a 
porção codificante da cadeia leve do anticorpo ou do seu controle isotípico e um 
terceiro carreando a porção codificante de uma enzima que auxilia no ‘dobramento’ 
correto da proteína e formação do anticorpo. 
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3.5.3 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Amostras das culturas induzidas e não induzidas com IPTG, assim como das 

frações coletadas na etapa de expressão das proteínas, foram analisadas por SDS-

PAGE (75). 

 Os géis confeccionados com 1mm de espessura possuíam uma concentração 

de acrilamida de 5 % no gel de „empilhamento‟, e de 12 % a 15 % no gel de 

„separação‟. O tampão com agente redutor 5 X foi adicionado às amostras, e estas 

foram então aquecidas à 96 ºC por 5 min. As eletroforeses foram efetuadas a 120 V, 

em tampão de corrida 1 x à temperatura ambiente. Os géis foram corados com 

solução corante por 1 h, e descorados com solução descorante até a visualização 

das bandas de proteínas

3.6 PURIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS

3.6.1 Procedimentos Comuns às Cromatografias de Afinidade 

3.6.1.1 Preparação da Coluna  

Como a resina é conservada em etanol 20%, antes de iniciar o processo de 

purificação a resina deve ser lavada com no mínimo 25 volumes da coluna com 

tampão, antes de ser utilizada para purificação das proteínas. Para tal procedimento, 

colocamos a resina em um tubo falcon com 50 mL de tampão, centrifugamos a 2000 

RPM por 15 min à 4 ºC e removemos parte do sobrenadante, aproximadamente 40 

mL. A resina foi ressuspendida nos 10 mL restantes de tampão. Com auxílio de 

micropipeta foi empacotada em suporte apropriado possibilitando a purificação da 

proteína recombinante. 

 

3.6.1.2 Parâmetros da Cromatografia de Afinidade 

O suporte utilizado para empacotamento da resina ligada a níquel, não 

possibilitava a utilização de bomba peristáltica. Por isso todo o processo foi 

determinado pela força gravitacional, sobre uma coluna de tampão com 

aproximadamente 12 mL, gerando um fluxo de 25 gotas/min.   
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Para a purificação da proteína, a resina empacotada foi equilibrada utilizando 

25 volumes de tampão. O sobrenadante de cultura induzido com IPTG foi passado 

pela coluna. A resina foi lavada com 25 mL de tampão, retirando impurezas 

presentes no sobrenadante que possam ter ligado de forma inespecífica a resina. A 

proteína recombinante foi eluída utilizando 5 mL de solução contendo 500 mM de 

imidazol, que compete com o níquel pela ligação à His6.  

3.6.1.3 Monitoramento da Cromatografia 

O monitoramento da cromatografia foi realizado utilizando-se o método 

microanalítico com regente de Bradford (76). Em placa de 96 poços, foram 

adicionados 20 µL de amostra em 180 µL do reagente. Como controle negativo, foi 

utilizado o tampão em que as amostras de proteína se encontravam diluídas. Sendo 

assim, foram selecionadas as amostras que continham proteína para posterior 

análise por SDS-PAGE.  

 

3.6.1.4 Limpeza da Coluna após Purificação 

Após a eluição da proteína a resina foi lavada com 10 mL de tampão de 

eluição, para que houvesse a completa remoção de material protéico da coluna e 

com 50 mL de tampão para completa retirada do imidazol. A resina foi armazenada 

em etanol 30% a 4 °C. 

 

3.6.2 Cromatografia de Afinidade a Cauda de Histidina 

Essa forma de cromatografia baseia-se na afinidade que o Níquel possui pelo 

aminoácido Histidina. Para facilitar a purificação da proteína, sub-clonamos a porção 

codificante da proteína em vetor de expressão em procarioto pET28a, que possui 

duas caudas de Histidina na sua sequência, uma na porção N‟-terminal e outra na 

porção C‟-terminal. 

O volume de 2 mL da resina de microesferas de sefarose ligada a níquel, „NI-

NTA supreflow‟, foi lavada e equilibrada com 25 volumes da coluna, equivalente a 50 

mL, com tampão. A coluna utilizada para realização da cromatografia, „Poly-Prep 

Chromatography Columns Bio-Rad‟, não permite a utilização de bomba peristáltica 
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para controle do fluxo de passagem do tampão ou da amostra pela resina. Nesse 

caso a força exercida sobre a resina era da coluna de líquido acima da resina com 

mais ou menos 8 mL, gerando um fluxo de 25 gotas/min. 

Após a lavagem e equilíbrio da coluna com tampão de lavagem, a porção de 

proteínas solúveis, obtida após a centrifugação do lisado celular, foi colocada na 

coluna. Após a passagem do sobrenadante, a resina foi lavada com 10 volumes de 

tampão, retirando qualquer proteína que tenha ficado ligada na resina de forma 

inespecífica. Para eluição, foi utilizado 5 mL de tampão contendo 500 mM de 

imidazol. Foram coletadas diversas frações de eluição, com 500 uL cada, sendo a 

presença de proteínas acompanhada pelas reações com o reagente de Bradford. 

 

3.6.3 Cromatografia de Afinidade a Proteína G 

Os anticorpos híbridos foram purificados utilizando cromatografia de afinidade à 

proteína G. Para tal, o sobrenadante de cultura das células transfectadas foi 

coletado e passado na coluna, após a lavagem e equilíbrio da resina. As diferentes 

frações eluídas com tampão Glicina pH3 foram testadas para a presença de 

proteínas utilizando-se reagente de Bradford. À cada tubo utilizado para eluir foi 

adicionado 50uL de tampão TRIS 1 M pH 8, para equilibrar o pH da amostra 

evitando degradação. 

 

3.6.4 Análise das Proteínas Purificadas 

As proteínas purificadas e dialisadas em PBS foram analisadas, e sua 

concentração estimada após um SDS-PAGE, utilizando uma curva de concentração 

padrão de BSA, e de um anticorpo com concentração conhecida. 

 

3.6.5 Proteína MSP-1(19) Recombinante 

A proteína recombinante foi induzida, de forma parcial, na fração solúvel de 

proteínas extraída do lisado de células induzidas, sob as condições de 1 mM de 

IPTG por 4 h a 37 ºC. O rendimento de expressão e purificação foi calculado com 

base no volume de meio de cultura induzido e na quantidade de proteína purificada.  
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3.6.6 Anticorpos Híbridos DEC205-MSP-1(19) e ISO-MSP-1(19) 

Da mesma forma que a proteína recombinante, o rendimento de expressão e 

purificação foi calculado com base no volume de meio de cultura coletado e da 

quantidade de proteínas obtidas. Testes para determinação da viabilidade e 

especificidade dos anticorpos foram realizados (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6: Representação esquemática do ensaio de determinação da viabilidade dos anticorpos dos anticorpos 
híbridos. Para tal foram utilizadas células CHO transgênicas, expressando diferentes receptores 
(DEC205 de camundongo, DEC205 de humanos e DCIR2). 1º Passo) Diferentes concentrações dos 
anticorpos híbridos foram incubadas com células CHO expressando diferentes receptores. 2º Passo) 
Após 15min as células foram lavadas e incubadas com anticorpo αIgG1 ligado ao fluoróforo PE. As 
células foram adquiridas em citômetro de fluxo (FACSCANTO II BD Biosciences). 



Panatieri RH – PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ANTICORPO HÍBRIDO αDEC205/MSP-1(19) 2011 

 

54 
 

Células CHO expressando diferentes receptores - DEC-205 de camundongo, 

DEC205 de humano ou DCIR2 de camundongo - foram plaqueadas 3x105 células e 

incubadas com diferentes concentrações do mAb (10 µg/mL, 1 µg/mL, 0,1 µg/mL) α-

DEC205/MSP-1(19) ou seu controle isotípico, ISO-MSP-1(19). Após 30 min, as células 

foram lavadas com tampão de FACS. As células foram incubadas no gelo com 

anticorpo de rato anti-IgG1 de camundongo, conjugado ao fluoróforo PE na diluição 

1:2000 por 15 min. As células foram novamente lavadas com tampão salino e lidas 

utilizando citometria de fluxo. A análise desses experimentos foi realizada utilizando-

se o software FlowJo (TreeStar Inc.). 

 

3.7 ENSAIOS IMUNOLÓGICOS (ELISA e western blot) 

3.7.1 Reconhecimento de proteínas por ‘western blot’ 

Proteínas foram separadas por SDS-PAGE por 45 min a 100 V, na 

concentração de 12-15% de acrilamida, sendo que, na maioria dos casos, 

submetidas a condições redutoras com DTT. Após a separação foram transferidas 

para membrana de nitrocelulose – Hybond ECL Nitrocellulose Membrane 

AmershamTM, por 2 h a 200 v.  

Depois de avaliada a eficiência de transferência, a membrana foi incubada com 

solução de bloqueio por 2 h a temperatura ambiente, ou por 16 h a no gelo, sob 

agitação orbital. Após sucessivas lavagens utilizando PBS-Tween 0,05%, a 

membrana foi incubada com anticorpo primário por 2 h à temperatura ambiente sob 

agitação orbital. Foram efetuadas três lavagens de 10min cada, e o anticorpo 

secundário conjugado à HRP ou à proteína A conjugada a HRP, foi adicionado na 

diluição de 1:10000, permanecendo por 1 h a temperatura ambiente. A reação foi 

revelada utilizando o kit quimioluminescência ECL Plus Western Blotting Detection 

System (GE Healthcare-Amersham). 

3.7.2 Quantificação dos níveis séricos de anticorpos por ‘ELISA’ 

Microplacas de 96 poços (High Binding Polystyrene Corning) foram 

sensibilizadas com proteína MSP-1(19)r ou extrato total do parasito, que variaram 
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entre 200 e 400 ng/poço em PBS por 16 h a temperatura ambiente. As placas foram 

lavadas três vezes com solução de PBS-Tween 0,02% entre as diferentes 

incubações. Possíveis sítios inespecíficos de ligação foram bloqueados com solução 

contendo BSA 0,25% por 4 h a temperatura ambiente. Após sucessivas lavagens, os 

soros dos animais foram aplicados numa diluição de 1:50 e incubadas por 2 h a TA. 

Em seguida os anticorpos secundários αIgG1, αIgG2a e αIgM foram incubados na 

diluição 1:4000, 1:1000 e 1:3000, respectivamente. 

A reação foi revelada durante 15min após a adição de solução de revelação, 

contendo TMB ou OPD, e interrompida pela adição de H2SO4 4 N. A intensidade da 

coloração foi determinada pela medida da absorbância a 450 nm ou 490 nm. 

3.7.3 ELISPOT 

No dia anterior a coleta dos baços de camundongos imunizados, o anticorpo de 

captura 250 x (eBioscience), sob condições estéreis em capela de fluxo laminar, foi 

diluído em tampão estéril específico para a sensibilização da membrana de PVDF da 

placa de ELISPOT (Milipore-MultiScreen filter plates). Adicionados 100 µL por poço 

da diluição do anticorpo, a placa foi incubada a 4 °C por 16-18 h. Passado esse 

período, possíveis sítios de ligação inespecífica dos poços, foram bloqueados, 

utilizando meio RPMI suplementado com 10% FBS estéril, por 1 h à temperatura 

ambiente. Nesse os animais foram sacrificados para retirada do baço. Os órgãos 

foram macerados utilizando „cell strainer‟ e as células obtidas foram lavadas 

utilizando meio RPMI suplementado e centrifugadas a 1700 RPM a 4°C por 5 min. 

Após a contagem do número de células utilizando câmara de Neubauer, 3 x 105 

células foram plaqueadas por poço e o meio contendo IL-2r, na concentração final 

de 30U/mL, e a proteína recombinante, nas concentrações finais de 10 µg/mL, 1 

µg/mL e 0,1 µg/mL, foi adicionado em seus respectivos poços. Para controle positivo 

do experimento foi utilizado meio contendo IL-2r e Con A, na concentração final de 

2,5 µg/mL. As céluals foram incubadas na estufa de CO2 a 37°C por 24 horas. Após 

esse período a placa foi lavada utilizando solução de PBS-Tween 0,05% por 3 vezes 

e a cada poço foi adicionado 100 µL da solução do anticorpo de detecção 250 x 

(eBioscience). Passadas 2 h à temperatura ambiente a placa foi novamente lavada e 

incubado com estreptavidina ligada a HRP 250 x (eBioscience) Passados 45 min à 
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temperatura ambiente, a placa foi novamente lavada e revelada utilizando solução 

reveladora (substrato AEC), por aproximadamente 30 min. A leitura do „spots‟ foi 

realizada em leitor próprio, gentilmente cedido pelo laboratório do Profº Edécio 

Cunha Neto, na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo.  

3.7.4 Análise Estatística 

Análises estatísticas foram realizadas utilizando método estatístico ANOVA, 

para determinação de significância entre diferentes grupos com p<0,05. 

 

3.8 ENSAIOS DE VIABILIDADE DOS ANTICORPOS  

 

Células da linhagem CHO, expressando diferentes receptores, esplenócitos 

totais, de camundongos com DCs expressando YFP e camundongos WT, ou células 

de linfonodos de camundongos WT, foram utilizadas, em ensaios in vitro e ex vivo, 

para determinar a capacidade do anticorpo em reconhecer o receptor DEC205 de 

forma específica. 

A coleta de células do baço e LN para experimentos ex vivo, ocorreu no dia dos 

referidos experimentos, quando os camundongos foram sacrificados e os órgãos 

coletados. No caso dos LN drenantes foram utilizados os inguinais, poplíteos, 

axilares, ilíacos e braquiais.  

Todos os órgãos foram macerados e as células separadas utilizando „cell 

strainer‟ (BD Falcon 100 µm). Após a primeira lavagem, utilizando meio de cultura 

RPMI completo, os eritrócitos foram retirados utilizando solução de lise.  

Mantidas a no gelo, a solução de células foi ressuspendida, e a quantidade de 

células estimada através da contagem da câmara de Neubauer, utilizando solução 

de „Trypan Blue‟, para observarmos a viabilidade das células. 

As células foram incubadas com anticorpos que reconhecem e bloqueiam 

receptores da porção Fc na membrana das células, na concentração de 1:100. Após 

15min foram plaqueadas 5x106 células/poço e incubadas a no gelo com as 

diferentes concentrações de anticorpos híbridos. Após 40 min, as células foram 

lavadas com tampão de FACS, e incubadas no gelo com anticorpo secundário 

αIgG1 conjugado ao fluoróforo PE. Passados mais 40 min as células foram lavadas, 
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ressuspendidas e adquiridas por citômetro de fluxo. Os resultados foram analisados 

utilizando programa FlowJo. 
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  RESULTADOS 
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4.1       CLONAGEM E SUB-CLONAGEM  

O extrato total de parasitos foi obtido a partir de eritrócitos infectados lisados 

com saponina, próximo ao momento da esquizogonia. Ao extrato total foi 

acrescentado fenol,  sendo o RNA total precipitado com etanol. Aproximadamente 2 

ug de RNA total foi tratado com DNAse e utilizado para reação de cDNA por 

transcriptase reversa. Utilizando oligonucleotídeos iniciadores específicos, 

amplificamos a porção codificante do gene da MSP-1(19), a partir do cDNA obtido 

(Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7: Amplificação da porção codificante da MSP-1(19). RNA total foi obtido a partir do extrato total 
do parasito, tratado com DNAse e submetido a reação de transcrição reversa. A porção 
codificante do gene que codifica para MSP-1(19) foi amplificada, utilizando oligonucleotídeos 
iniciadores específicos, a partir do cDNA do extrato total de P.chabaudi, e submetido a 
eletroforese em gel de agarose 1% corado com brometo de etídio. Pode-se observar a 
amplificação de 500pb correspondente a porção codificante do gene. 
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A porção codificante amplificada foi clonada em vetor pGEM T e o produto da 

ligação vetor-inserto foi utilizado para transformação de bactérias E. coli BL21 DH5α, 

que após terem sido cultivadas em meio seletivo, contendo ampicilina, seu extrato 

celular foi utilizado para extração de DNA plasmidial utilizando lise alcalina. 

O DNA obtido foi utilizado para amplificação da porção codificante da MSP-1(19) 

com diferentes primers. Isso ocorreu devido à necessidade da inserção de diferentes 

sítios de restrição na sequência dos oligonucleotídeos. Sítios para as endonucleases 

Bam HI e Eco RI foram inseridos na porção codificante para sub-clonagem em vetor 

de expressão em procaritoto pET28a.  Para sub-clonagem em vetor de expressão 

em eucarioto, os oligonucleotídeos iniciadores foram desenhados de forma que uma 

porção do „linker‟ (Figura 8) na sequência Fc do anticorpo monoclonal, fosse 

reconstituída, tendo sido deletada no momento da hidrólise do vetor para sub-

clonagem, além da reconstituição de sítios para as enzimas Xho I e Not I (Figura 9). 

Em vetor pCR-TOPO 2.1 sub-clonamos a porção codificante amplificada com 

primers para sub-clonagem em vetores de expressão em eucarioto.  

 

Figura 8: Anticorpos Híbridos. Desenho esquemático mostrando a MSP-1r ligada a cadeia pesada do 
mAb por meio do ‘Linker’. 
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Os produtos resultantes das reações de clonagem foram utilizados para 

transformar, por „choque térmico‟, cepas DH10B e DH5α de E. coli. Foi realizada a 

extração de DNA plasmidial por lise alcalina a partir das colônias inoculadas em 

meio seletivo. Testes por PCR, hidrólise por enzima de restrição e sequênciamento 

foram feitos para confirmação dos clones positivos para pGEM-T/MSP-1(19) e pCR-

TOPO2.1/MSP-1(19) A partir desses clones amplificamos a porção codificante do 

gene para que realizássemos as sub-clonagens em vetor de expressão em 

procarioto, pET28a, e em vetores contendo a porção do gene que codifica para 

cadeia pesada do anticorpo monoclonal que reconhece o receptor DEC205, e outro 

vetor que contendo a porção codificante do gene que codifica a cadeia pesada do 

Figura 9: Representação esquemática da sequência codificante do gene da MSP-1(19) sub-clonada em vetor que 
carreia a cadeia pesada do anticorpo monoclonal αDEC205.  A sub-clonagem foi realizada entre os sítios 
para as enzimas de restrição de Xho I e Not I. Como pode ser observada na representação, a análise de 
restrição do vetor com a enzima de restrição Xho I retira um fragmento da porção de ligação a cadeia 
pesada do anticorpo, denominada ‘Linker’. Por isso houve a necessidade, no momento do desenho do 
oligonucleotídeos iniciadores, de repor a sequência perdida, refazendo o sítio de restrição para Xho I. 
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anticorpo utilizado como controle isotípico. Dos clones obtidos para pET28a/MSP-

1(19), foram selecionados seis para análises por enzimas de restrição (Figura 10A). 

Os clones foram hidrolisados com Eco RI, apenas para linearização do clone, 

possibilitando a análise correta do tamanho do clone em pares de base, em 

comparação com o vetor pET28a vazio também linearizado; ou com Eco RI e Bam 

HI, quando podemos observar a liberação do inserto de 500pb correspondente a 

porção codificante da MSP-1(19). Dos clones analisados observamos que apenas o 

clone 1 não apresenta a liberação do inserto e seu tamanho correspondente em 

pares de base se assemelha ao vetor vazio. Em todos os outros, podemos observar 

a presença do fragmento de 500 pb, e os clones linearizados com tamanhos, de 

aproximadamente, 5800 pb. Desses analisados como positivos para análise por 

enzima de restrição, escolhemos os clones dois, três e quatro para análises por PCR 

e sequênciamento. Podemos observar a amplificação de uma banda correspondente 

a 500 pb no PCR dos clones selecionados (Figura 10B), e nas análises por 

sequênciamento, confirmando assim a presença do inserto nos clones obtidos. 

Como controle positivo da PCR utilizamos o clone original pGEM T/MSP-1(19), onde 

podemos observar a amplificação de uma banda de 500 pb, e como controle 

negativo o vetor pET28a vazio, onde não observamos a amplificação da banda de 

500 pb. 
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Figura 10: Sub-clonagem da porção codificante da MSP-1(19) no vetor de expressão em eucariotos pET28a. A) Análise 
dos clones por endonuclease de restrição. Eletroforese em gel de agarose 1% corado com brometo de etídio. 
Seis dos clones obtidos para pET28a/MSP-1 foram submetidos à análise por enzima de restrição. Na hidrólise 
com apenas uma enzima, a Eco RI, observa-se apenas a linearização do clone, o que torna possível a correta 
análise do tamanho do clone em pares de base.  Pode-se observar a liberação do inserto de 500 pb, com 
ambas as enzimas de restrição, em cinco dos seis clones obtidos.  B) Análise dos clones por PCR. Os produtos 
das reações de PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose corado com brometo de etídio. Pode-
se observar a amplificação do inserto de 500 pb, correspondente à porção codificante da MSP-1(19). 
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Da mesma forma, dos clones obtidos da ligação de DEC205/MSP-1(19) e ISO/MSP-

1(19), foram escolhidos dois clones de cada para análise por PCR (Figura 11B), onde 

observamos a presença da banda de 500pb em todos os clones analisados. Desses 

clones escolhemos um para análise por enzima de restrição utilizando as enzimas 

Xho I, ou Xho I e Not I. A hidrólise (Figura 11A) utilizando as enzimas de restrição 

Xho I e Not I liberou um fragmento de 500pb correspondente a porção codificante da 

MSP-1(19) nos clones escolhidos, tanto DEC205/MSP-1(19), quanto ISO/MSP-1(19). A 

análise de restrição apenas com a enzima de restrição Xho I, mostra a linearização 

dos clones e o correto tamanho em pares de base, de aproximadamente 5000 pb. 

 

 

 

 

Figura 11: Sub-clonagem da porção codificante da MSP-1(19) em vetor que expressa a cadeia pesada do 
anticorpo monoclonal e seu controle isotípico. A) Análise de restrição dos clones utilizando as 
enzimas Xho I e/ou Not I. Os produtos das hidrólises foram submetidos à eletroforese em gel de 
agarose 1% corado com brometo de etídio. Pode-se observar a liberação do fragmento 
correspondente a porção codificante da MSP-1(19) com 500pb. B) Análise dos clones por PCR. Os 
produtos das reações de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1% corado com 
brometo de etídio. Pode-se observar a amplificação do fragmento de 500pb nos dois clones 
DEC205/MSP-1(19) e nos dois clones correspondentes ao clone ISO/MSP-1(19). 
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4.2       EXPRESSÃO DA PROTEÍNA MSP-1(19)r 

 

Dos clones positivos para pET28a/MSP-1(19), utilizamos um para transformar 

cepas BL21 DE3 de E. coli, por „choque-térmico‟. As cepas transformadas foram 

cultivadas em meio seletivo contendo Kanamicina e, após atingirem a DO600 entre 

0,5 e 0,7. As induções iniciaram com a utilização de diferentes concentrações de 

IPTG, por 4 h a 37 °C sob agitação orbital. O meio de cultura bacteriano foi 

centrifugado e os extratos celulares obtidos, após a sonicação das células, foram 

submetidos a SDS-PAGE, sob condições redutoras utilizando DTT.  

Podemos observar o aparecimento da banda correspondente a MSP-1r nos 

extratos celulares induzidos nas diferentes concentrações de IPTG utilizadas (Figura 

12A), em comparação com extrato celular não induzido. De uma forma qualitativa 

pode-se observar que a expressão da proteína recombinante aumenta de forma 

direta com relação ao aumento da concentração de IPTG utilizada. Nosso próximo 

passo foi verificar a solubilidade da proteína recombinante expressa a 1mM de IPTG. 

Cepas BL21 DE3 transformadas foram cultivadas em meio seletivo e induzidas, ou 

não, com 1mM de IPTG a 37 °C por 4 h. Após esse período as células induzidas e 

não induzidas foram centrifugadas, as células foram ressuspendidas em 400 uL de 

água, sonicadas e centrifugadas novamente. Separamos a porção solúvel e 

insolúvel do extrato induzido. As amostras foram separadas por SDS-PAGE 15% e 

coradas com „comassie blue‟ e descoradas para visualização dos padrões de 

bandas (Figura 12B). Após a eletroforese podemos observar o padrão de bandas do 

extrato não induzido, utilizado como controle negativo, e das porções solúvel e 

insolúvel dos extratos induzidos, onde podemos observar a presença das bandas 

correspondentes a proteína recombinante. Em termos gerais a purificação da 

proteína recombinante fica mais viável em termos de custo e tempo gasto, quando a 

proteína é expressa na fase solúvel do extrato celular. Na fase solúvel a purificação 

se torna mais complicada, sendo necessário desnaturar e renaturar a proteína, para 

que ela obtenha a conformação original, o que pode não ocorrer. 



Panatieri RH – PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ANTICORPO HÍBRIDO αDEC205/MSP-1(19) 2011 

 

66 
 

Pelo observado no SDS-PAGE, conseguimos obter a proteína recombinante 

tanto na fase solúvel, quanto na fase insolúvel do extrato induzido a 1 mM de IPTG. 

Por isso padronizamos a expressão da proteína recombinante utilizando as cepas de 

E coli BL21 DE3 em meio seletivo contendo kanamicina, induzidas com 1 mM de 

IPTG a 37 °C por 4 h sob agitação orbital. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Expressão e solubilidade da proteína MSP-1(19)r. A) Testes de expressão da proteína 
recombinante foram realizados utilizando cepas de E. coli BL21DE3 transformadas por choque-
térmico com o clone 1 classificado como ‘positivo’ para pET28aMSP-1(19). A indução da 
expressão foi realizada utilizando IPTG em três diferentes concentrações. B) Extrato celular 
bacteriano induzido com 1mM de IPTG por 4h a 37°C foi lisado por sonicação e, a seguir, as 
porções solúvel e insolúvel foram separadas, submetidas a SDS-PAGE 15%, corado com 
coomassie blue. Pode-se observar a presença da proteína recombinante em ambas as frações 
do extrato. 
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4.3 PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE 

Um dos métodos mais utilizados em termos de purificação de proteínas 

recombinantes é a cromatografia de afinidade. No caso da MSP-1(19)r a purificação 

foi realizada utilizando cromatografia de afinidade a His6, pois o vetor utilizado para 

expressão em procarioto, pET28a, possui a sequência correspondente para 

expressão de His6. Esse método de purificação utilizada a afinidade de ligação 

existente entre o aminoácido histidina e íons de níquel, que são imobilizados em 

microesferas de sefarose. 

Após a lavagem, a resina foi empacotada na coluna utilizando um volume final 

de 10 mL em tampão. As purificações foram realizadas com 5 mL de volume da 

porção solúvel do extrato expresso. A MSP-1(19)r foi eluída utilizando solução de 

imidazol 500 mM, reagente que compete pela ligação à His6, retirando a proteína 

ligada aos íons de níquel imobilizados na sefarose. Alíquotas de 500 uL foram 

coletadas e a presença da proteína foi determinada utilizando reagente de Bradford. 

Alíquotas de 5 uL de cada fração eluída foram submetidas a SDS-PAGE 12% sob 

condições redutoras com DTT (Figura 13). A proteína recombinante foi observada a 

partir da segunda fração eluída com 500 mM de imidazol. As frações dois à oito 

foram reunidas e dialisadas contra PBS, para retirada do imidazol, evitando a 

degradação da proteína recombinante. Após a diálise foram separadas frações de 

500 uL, quantificadas e armazenadas a -20 °C. Obtivemos um rendimento 

aproximado de 3 mg de proteína por litro de meio de crescimento seletivo 

bacteriano.  

 



Panatieri RH – PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ANTICORPO HÍBRIDO αDEC205/MSP-1(19) 2011 

 

68 
 

 

4.4  EXPRESSÃO DOS ANTICORPOS HÍBRIDOS 

 

Com base em análises comparativas, obtivemos um rendimento de 

aproximadamente 7 mg de proteína por litro de cultura para o anticorpo 

αDEC205/MSP-1(19), e de 1,6 mg/L do anticorpo utilizado como seu controle 

isotípico, ISO/MSP-1(19). 

Cerca de 2µg dos anticorpos híbridos, αDEC205/MSP-1(19) e ISO/MSP-1(19), e 

da proteína recombinante MSP-1(19) foram submetidas à SDS-PAGE, sob condições 

redutoras (Figura 14A.1) e não redutoras (Figura 14B.1). A figura 14A.1 mostra as 

cadeias pesadas de ambos os anticorpos migrando em torno de 70 kDa, tamanho 

esperado para a fusão da MSP-1(19) (19 kDa) com a cadeia pesada do anticorpo 

anti-DEC205 (50 kDa). As cadeias leves de ambos os anticorpos migram em torno 

de 25 kDa. A diferença de tamanho entre as cadeias leves do anticorpo αDEC205 e 

ISO explica-se pela diferença no conteúdo dos aminoácidos em cada cadeia leve. 

Além disso, pudemos observar principalmente no caso do anticorpo αDEC205 dois 

Figura 13: Purificação da proteína MSP-1(19)r. A porção solúvel do extrato bacteriano induzido foi utilizada para purificação da 
proteína recombinante por cromatografia de afinidade a His6. Diferentes frações foram eluídas com 500mM de 
imidazol e submetidas à SDS-PAGE 12% corado com coomassie blue. Pode-se observar a presença da proteína a 
partir da segunda fração eluída. 
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produtos de degradação que apareceram com massas moleculares inferiores. Esta 

degradação pode ter acontecido durante o processamento do anticorpo pois vários 

passos são requeridos até que o mesmo esteja puro. A figura 14B.1 mostra um gel 

não redutor em que ambos os anticorpos aparecem com massas moleculares de 

tamanhos esperados em torno de 200 kDa. 

Para verificarmos se a proteína MSP-1(19) estava intacta em cada um dos 

anticorpos quiméricos, realizamos a transferência dos mesmos para membranas de 

nitrocelulose que foram submetidas a “western blot” com soro de camundongo 

imunizado com a proteína MSP-1(19) recombinante. Como mostram as figuras 14A.2 

(em condições redutoras) e 14B.2 (em condições não redutoras), os ambos os 

anticorpos reagiram com o soro αMSP-1(19). Como controle positivo, a proteína MSP-

1(19) foi colocada no gel mostrado na figura 14A.2 e também reagiu com o soro. Com 

esse resultado verificamos que ambos os anticorpos foram produzidos com sucesso. 
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Figura 14: Caracterização dos anticorpos híbridos. Alíquotas de 2µg de proteína MSP-1r e dos anticorpos híbridos foram submetidas à SDS-PAGE 12% sob condições redutoras 
utilizando DTT. A) Após o gel ser corado com comassie blue, pode-se observar o padrão de bandas correspondentes às cadeias pesada, somada à massa molecular da 
proteína MSP-1r, e leve dos anticorpos. B) Outro gel, igual ao da figura A, foi utilizado para teste de reconhecimento por ‘western blot’, utilizando-se soro proveniente de 
camundongo imunizado com MSP-1r + CFA, e Proteína A ligada à molécula de HRP. Pode-se observar o reconhecimento específico da proteína recombinante e da cadeia 
pesada dos anticorpos híbridos. 
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4.5       CARACTERIZAÇÃO DOS ANTICORPOS HÍBRIDOS 

 

Nosso próximo passo foi testar a viabilidade e especificidade da ligação dos 

anticorpos monoclonais, utilizando células CHO, expressando diferentes receptores 

– DCIR2, DEC205 de humano e DEC205 de camundongo (Figura 15). O receptor 

DCIR2 foi utilizado no teste como controle negativo, para testar a especificidade dos 

anticorpos em reconhecer o receptor DEC205. O receptor DEC205 expresso em 

células humanas foi utilizado no teste para determinar a especificidade do mAb 

híbrido em reconhecer e ligar ao receptor expresso em camundongos. Da mesma 

forma para controle positivo de ligação foi utilizado um anticorpo híbrido contendo a 

proteína de circumsporozoíta de P.falciparum denominado de αDEC/ΔN, já 

caracterizado, e que reconhece de forma específica o receptor DEC205 de 

camundongo, também expresso em células CHO. 

As células foram incubadas, primeiramente, com os anticorpos híbridos em 

diferentes concentrações (10 µg/mL, 1 µg/mL e 0,1 µg/mL). Após sucessivas 

lavagens foram, então, incubadas com anticorpo αIgG1 ligado ao fluoróforo PE, e 

posteriormente adquiridas por citometria de fluxo utilizando o aparelho FACSCANTO 

II (BD Biosciences).  

Após a análise observamos a ligação dos anticorpos αDEC205/MSP-1(19), de 

forma específica e dose-dependente, às células que expressavam receptor DEC-205 

de camundongo (Figura 15). Observando as medianas de fluorescência, o anticorpo 

αDEC205/MSP-1(19) permaneceu na mesma faixa de emissão de fluorescência que o 

controle negativo para o anticorpo conjugado, quando em cultura com células 

expressando receptores DCIR2 e DEC205 de humano. 

Ao contrário do esperado, o controle isotípico também reconheceu de forma 

inespecífica os três tipos de receptores utilizados nos testes. Nos testes utilizando 

células expressando DEC205 de camundongo, a mediana de fluorescência foi cerca 

de 10 vezes menor em comparação com o controle positivo de ligação, o anticorpo 

αDEC/ΔN.  
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Figura 15 Ensaio de viabilidade e especificidade da ligação dos anticorpos híbridos. Células CHO expressando diferentes receptores 
foram incubadas com diferentes concentrações de anticorpos (10 µg/mL, 1 µg/mL e 0,1 µg/mL). Após 15 min foram 
lavadas e incubadas com anticorpo αIgG1 ligado ao fluoróforo PE. As células foram adquiridas utilizando o citômetro de 
fluxo FACS CANTO II (BD Bioscience). Células CHO expressando receptor DCIR foram utilizados como controle para 
especificidade de ligação ao receptor DEC205 e células CHO expressando receptor DEC205 de humano foram utilizadas 
como controle de ligação ao DEC205 espécie-específico. Os resultados foram analisados utilizando o programa FlowJo. 
Pode-se observar a ligação de forma dose-dependente do mAb αDEC205/MSP-1(19) às células CHO expressando receptor 
DEC205 de camundongo. *Experimento representativo de três.  
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Testes de ligação dos anticorpos híbridos foram realizados em ensaios ex vivo 

com esplenócitos totais de camundongos C57BL/6 WT e de camundongos com DCs 

fluorescentes pela expressão da proteína YFP (do inglês „yellow fluorescence 

protein‟) sob o comando do promotor CD11c.  

Esplenócitos totais, de ambas as linhagens de camundongos, foram incubados 

com diferentes concentrações dos anticorpos híbridos (10 µg/mL, 1 µg/mL e 0,1 

µg/mL). Após sucessivas lavagens as células foram incubadas com anticorpo αIgG1 

conjugado ao fluoróforo PE. As células provenientes do camundongo WT foram 

também incubadas com o anticorpo αCD11c conjugado ao fluoróforo FITC e 

adquiridas por citometria de fluxo.  

A análise dos resultados mostrou a capacidade do anticorpo híbrido 

αDEC205/MSP-1(19) em reconhecer DCs, o que não ocorreu com seu controle 

isotípico (Figura 16), que apresentou uma mediana de fluorescência equivalente ao 

controle do anticorpo conjugado nas três concentrações. 
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Figura 16: Ensaio de direcionamento dos anticorpos para DCs do baço. Esplenócitos totais de camundongos com DC expressando YFP e WT foram incubadas com anticorpos híbridos em três 
concentrações (10ug/mL, 1ug/mL e 0,1ug/mL). As células dos camundongos WT foram marcadas para a expressão da molécula CD11c . Observou-se a ligação dose-dependente do 
anticorpos αDEC205 em células expressando YFP e CD11c

+
. *Resultados obtidos a partir da análise de um ensaio. 
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Devido à interferência da fluorescência da molécula YFP no canal de PE (FL2), 

no aparelho de citometria de fluxo, optamos pela utilização de camundongos WT 

para realização dos experimentos seguintes. 

Tendo sido observado a ligação do anticorpo híbrido em células CD11c+ no 

baço, realizamos um teste nos mesmos moldes que o anterior, utilizando 

esplenócitos totais (Figura 17) e células de linfonodos drenantes (Figura 18) (LN 

poplíteo, LN axilar, LN inguinal) de camundongos WT.  

Os órgãos foram processados e as células incubadas com diferentes 

concentrações dos anticorpos híbridos (10 µg/mL, 1 µg/mL e 0,1 µg/mL). Após 

sucessivas lavagens as células foram marcadas com anticorpos específicos para 

moléculas MHCII, CD11c e CD8 marcados com diferentes fluoróforos e adquiridas 

por citometria de fluxo. 

Análises mostraram que o anticorpo αDEC205/MSP-1(19) reconheceu de forma 

dose-dependente as células do linfonodo e do baço com perfil MHCII+CD11c+CD8+, 

principais DCs que expressam o receptor DEC205 em camundongo (77).  
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Figura 17: Ensaio de direcionamento dos anticorpos para DCs de baço. Esplenócitos totais de camundongos WT foram incubadas com anticorpos híbridos em três concentrações (10ug/mL, 
1ug/mL e 0,1ug/mL).  As células foram marcadas e diferenciadas pela expressão das moléculas de membrana MHCII, CD11c e CD8. Observou-se a ligação dose-dependente dos 
anticorpos específicos para receptor DEC205 principalmente em células MHCII

+
CD11c

+
CD8

+
. Em comparação com o controle negativo não houve ligação do anticorpo isotípico. 

*Resultados analisados a partir de um ensaio.  
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Figura 18: Ensaio de direcionamento dos anticorpos para DCs de LN drenantes. Células de linfonodos e esplenócitos totais de camundongos WT foram incubadas com anticorpos híbridos em três 
concentrações (10ug/mL, 1ug/mL e 0,1ug/mL). Células de LN de camundongos WT foram incubadas com anticorpos híbridos em três concentrações.  As células foram marcadas e 
diferenciadas pela expressão das moléculas de membrana MHCII, CD11c e CD8. Observou-se a ligação dose-dependente dos anticorpos específicos para receptor DEC205 principalmente 
em células MHCII

+
CD11c

+
CD8

+
. Em comparação com o controle negativo não houve ligação do anticorpo isotípico. *Resultados analisados a partir de um ensaio.  
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4.6  ANÁLISE DA RESPOSTA HUMORAL 

 

Para uma análise prévia da resposta humoral, camundongos C57BL/6 

machos, com idades entre 8 e 12 semanas, foram imunizados por via intraperitoneal 

(ip) com 5µg dos anticorpos híbridos utilizando poly I:C como adjuvante. O poly I:C, 

um análogo sintético do RNA dupla-fita viral, ativa a produção de citocinas, entre 

elas, IFN tipo I, TNF-α e IL-6, importantes na geração da resposta inflamatória. 

Passados 30 dias após a primeira imunização os camundongos foram 

novamente imunizados com a mesma quantidade de proteína, nas mesmas 

condições que a primeira imunização e após 15 dias (Figura 19), foi coletado sangue 

desses animais para obtenção de soro e realização de testes para titulação de 

anticorpos específicos contra a MSP-1(19)r (Figura 20), e retirado baço para utilização 

de esplenócitos totais em ensaio de ELISPOT (Figura 21).  

Como controle positivo dos ensaios de ELISA foi utilizado soro de 

camundongos C57BL/6 imunizados com 5ug de proteína MSP-1r/CFA. Como 

controle negativo foi utilizado apenas o diluente dos soros, sem anticorpo. Para os 

ensaios de ELISPOT, como controle positivo, utilizamos Con A (concanavalina A), 

um potente ativador de células T. 

 

Figura 19: Esquema de imunização com 5 µg dos anticorpos híbridos. Camundongos machos C57BL/6 foram separados em 
quatro grupos distintos, sendo dois grupos controles, que receberam somente solução salina ou solução 
combinada com adjuvante Poly I:C, e dois grupos experimentais, que receberam solução salina combinada com 
5µg do anticorpo αDEC205/MSP-1(19) ou do seu controle isotípico ISO/ MSP-1(19). Após 30 dias os animais foram 
novamente imunizados e passados 15 dias foram sacrificados para coleta de soro e retirada do baço para 
realização de ELISPOT. 
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Camundongos do grupo controle, que receberam apenas solução salina, não 

apresentaram níveis de anticorpos IgG1 e IgG2a detectáveis pelos nossos ensaios. 

Anticorpos IgM foram detectados em títulos menores que os outros grupos, inclusive 

do grupo experimental injetados apenas com adjuvante, no qual, também não foram 

observados níveis detectáveis de anticorpos IgG1 e IgG2a. 

Nos grupos experimentais, camundongos imunizados com anticorpo 

αDEC205/MSP-1(19) apresentaram discrepância quanto a produção de anticorpos 

IgG1 e IgG2a, que de qualquer forma, foram significativamente menores que os 

títulos de anticorpo gerados por camundongos imunizados com controle isotípico. 

 

Figura 20: Análise dos níveis séricos de anticorpos contra MSP-1(19). Camundongos foram imunizados, via ip, com 
diferentes doses dos anticorpos híbridos, e após 30 dias receberam nova dose. Em 15 dias foi coletado 
soro, que foi utilizado em ensaios de ELISA contra MSP-1r purificada e extrato total do parasito. Como 
controles positivos foram utilizados soros de camundongos imunizados com MSP-1r + CFA. Níveis séricos 
de anticorpos IgG1, IgG2a e IgM foram avaliados. Observou-se a produção de anticorpos IgM em todos os 
grupos imunizados. A produção de anticorpos IgG1 e IgG2a foram observados em camundongos dos grupos 
experimentais, com níveis maiores no grupo imunizado com controle isotípico. *Resultados analisados a 
partir da união de dois ensaios. 
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Passados 45 dias após a primeira imunização os animais foram sacrificados 

para a retirada do baço, e posterior realização de ELISPOT. Esplenócitos totais 

foram cultivados na presença de IL-2 e de diferentes doses da proteína MSP-1(19)r, 

(10 µg/mL, 1µg/mL e 0,1 µ/mL) proporcionando os estímulos necessários para a 

ativação de células T específicas para o antígeno. 

Podemos observar que, nas diferentes doses de estímulo, houve diferença 

significativa no número de células ativadas, entre os grupos controles e os grupos 

experimentais imunizados com os anticorpos híbridos (Figura 21*§).  

Animais imunizados com anticorpo αDEC205/MSP-1(19) apresentaram forte 

tendência em induzir maior produção de IFN-γ quando a células foram estimuladas 

com 10 µg/mL e 1 µg/mL da proteína recombinante, em comparação com animais 

imunizados com o controle isotípico. Mas podemos observar que o grupo de 

Figura 21:  

* 

§ 

§* 
§* 

£ 
£ 

Figura 21: Ensaio para determinação da produção de IFN-γ por esplenócitos totais de camundongos 
imunizados com 5µg. Camundongos C57Bl/6 imunizados com 5ug de proteínas totais duas vezes 
em um intervalo de 30 dias. 15 dias após a última imunização os animais foram sacrificados e o 
baço coletado. Esplenócitos totais foram utilizados em ensaio de ELISPOT para determinar o nível 
da produção de IFN-γ. *§ £ ANOVA p<0,05.  

* 
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camundongos imunizados com αDEC205/MSP-1(19) foi mais efetivo na ativação de 

células T em comparação com o grupo imunizado com ISO/MSP-1(19), quando 

estimulados com 0,1 µg/mL da proteína recombinante (Figura 21£). 

Observando essa tendência maior na ativação celular em camundongos 

imunizados com anticorpo αDEC205/MSP-1(19), decidimos analisar novamente esse 

parâmetro, mas dessa vez utilizando uma dose de 50 µg dos anticorpos híbridos, em 

um intervalo menor de tempo entre a imunização e a análise. Após quinze dias os 

animais foram sacrificados e esplenócitos totais foram utilizados em testes de 

ELISPOT (Figura 22). 

 

Da mesma forma que os animais imunizados com 5 µg, observamos 

diferenças significativas na produção de IFN-γ, entre os grupos controles e os 

grupos experimentais, quando induzidos com diferentes concentrações de proteína 

recombinante (Figura 23*§). Mas nesse experimento conseguimos observar que 

entre os grupos experimentais houve uma diferença significativa na ativação de 

células quando estimuladas com 10 µg/mL de proteína recombinante (Figura 23). 

Figura 22: Esquema de imunização com 50 µg dos anticorpos híbridos. Camundongos machos C57BL/6 foram separados 
em quatro grupos distintos, sendo dois grupos controles, que receberam somente solução salina ou solução 
combinada com adjuvante poly I:C, e quatro grupos experimentais, que receberam solução salina combinada com 
50 µg do anticorpo αDEC205/MSP-1(19) ou do seu controle isotípico ISO/ MSP-1(19). Após 15 dias os camundongos 
foram sacrificados para retirada do baço e realização de ELISPOT com esplenócitos totais. 
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Figura 23: Ensaio para determinação da produção de IFN-γ por esplenócitos totais de camundongos 
imunizados com 50ug. Camundongos C57Bl/6 imunizados com 50ug de proteínas totais em uma 
única dose. Após 15 dias os animais foram sacrificados e o baço retirado. Esplenócitos totais foram 

utilizados em ensaio de ELISPOT para determinar o nível da produção de IFN-γ. *§ ANOVA p<0,05. 

§* 

* 

§* 

§ 
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5  DISCUSSÃO
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Apesar da forte ativação do sistema imune que ocorre durante a infecção pelo 

Plasmodium, a memória imunológica à infecção é restrita a pacientes residentes em 

áreas endêmicas. Estudos utilizando o P.chabaudi, demonstram que a ativação do 

sistema imune está ligada diretamente a forte ativação de linfócitos T e B com 

produção de IFN-γ, TNF-α e IgG2a (22-23, 78). 

Dessa forma, uma linha de pesquisa importante é a que visa à geração de 

métodos que induzam uma resposta imune eficaz e duradoura contra o parasito, 

impedindo ou limitando novas infecções. 

Uma das alternativas mais promissoras no desenvolvimento de vacinas é o 

direcionamento de antígenos específicos para células com funções centrais dentro 

do sistema imune, como as DCs, utilizando anticorpos capazes de reconhecer 

receptores na superfície dessas células (68, 79-80).  

Dentro desse contexto, expressamos e purificamos um anticorpo monoclonal 

híbrido (αDEC205), carreando a proteína MSP-1(19) de P. chabaudi (81-82) em sua 

porção cristalizável. 

Para que pudéssemos utilizar os anticorpos purificados em testes de 

vacinação, caracterizamos os anticorpos com base na sua capacidade de 

reconhecer a molécula DEC205 de forma específica, afastando a possibilidade da 

construção, com a proteína recombinante, ter interferido de alguma forma no 

dobramento da proteína e, consequêntemente, em sua função biológica de 

reconhecimento e ligação. Para análise do padrão de ligação dos anticorpos, 

utilizamos técnicas de citometria de fluxo.  

Nossos resultados in vitro demonstraram que o anticorpo αDEC205/MSP-1(19) 

reconheceu de forma específica o receptor DEC205 de camundongo, expresso em 

células CHO. Por outro lado seu controle isotípico (ISO/MSP-1(19)), também foi capaz 

de reconhecer células expressando os três receptores diferentes, fato que não 

ocorreu nos ensaios ex vivo utilizando células de LN e esplenócitos totais.  

Acreditamos que, sendo o ensaio in vitro uma situação na qual, a quantidade 

de anticorpo e a quantidade de células expressando os receptores, sejam muito 

maiores do que em uma situação natural, talvez isso possa ter ocasionado o 

aparecimento de ligações inespecíficas pelo anticorpo isotípico. 

Observamos no teste ex vivo, mostrando a ligação dos anticorpos híbridos às 

células do baço e do LN de camundongos WT, que a mediana de fluorescência do 
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anticorpo αDEC205/MSP-1(19), foi maior em células do LN. Tal fato pode ser 

explicado pela maior proporção de células DEC205+ presentes nesse órgão (59).  

Em vista dos resultados de caracterização dos anticorpos híbridos realizamos 

alguns testes iniciais de imunização.  

Em animais imunizados com αDEC205/MSP-1(19) não observamos a geração 

de uma resposta humoral proeminente na produção de anticorpos IgG1 e IgG2a, ao 

contrário do que ocorreu em camundongos imunizados com αISO/MSP-1(19). Nesses 

últimos os títulos de anticorpos foram significativamente maiores em comparação 

aos títulos gerados nos camundongos imunizados com anticorpo híbrido que 

reconhece a molécula DEC205.  

Nossa hipótese se baseia na possibilidade de que a vacina, utilizando o 

anticorpo αDEC205/MSP-1(19), tenha sido efetiva quanto ao direcionamento do 

antígeno. Acreditamos que a resposta humoral observada nos animais imunizados 

com ISO/MSP-1(19) tenha ocorrido devido à apresentação do antígeno de forma 

diferenciada em comparação com o anticorpo direcionado para DCs. Nesse caso, o 

processamento e apresentação do antígeno poderia ter ocorrido pelas células B, o 

que pode ter levado a ativação T independente, e a produção de IgM de baixa 

afinidade. 

Na malária experimental, a resposta policlonal de linfócitos T, assim como de 

linfócitos B, é parte importante da resposta imune, em especial no início da infecção 

(78, 83-84). Nosso grupo de pesquisa tem estudado muitos aspectos da natureza 

dessa resposta, o que indica um possível papel ao mesmo tempo protetor e gerador 

de patologia; de fato, tal resposta parece caracterizar-se por ser uma das primeiras 

linhas de defesa do hospedeiro a ser ativada, comportando-se como uma resposta 

inata. 

Outra hipótese que poderia explicar o fato da geração de resposta humoral 

mais proeminente em camundongos imunizados com o ISO/MSP-1(19), é a 

possibilidade de haver um epítopo capaz de ser reconhecido e ativar células T no 

anticorpo isotípico, que funcionaria como carreador permitindo a geração de 

resposta imune à proteína recombinante. 

 Rodrigues et al. (85) demonstraram que a utilização do epítopo „pan HLA-DR‟ 

(do inglês „PADRE‟), foi efetivo na geração de resposta imune contra a proteína 

MSP-1 recombinante de P. vivax. Ou seja, a presença de um epítopo para linfócitos 
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T no anticorpo utilizado como controle isotípico pode estar funcionando como 

adjuvante, promovendo maior geração de resposta humoral, específica ao antígeno, 

em camundongos imunizados com ISO/MSP-1(19) em comparação com o anticorpo 

utilizado no direcionamento para DCs.  

Os títulos de anticorpos IgM observados nos levam a crer que a geração 

desses anticorpos ocorreu, ao menos em parte, de forma policlonal, visto que houve 

geração desses anticorpos em camundongos do grupo controle imunizados apenas 

com poly I:C. Também não descartamos a hipótese de uma parte da IgM detectada 

seja constituída de anticorpos naturais, pela observação que camundongos do grupo 

controle (imunizados com solução salina) apresentaram níveis detectáveis de 

anticorpos IgM reativos contra MSP-1(19) (86). 

Mesmo com a observação de que a resposta humoral em camundongos 

imunizados com controle isotípico foi maior do que em camundongos imunizados 

com o anticorpo αDEC205, ensaios para verificar a geração de resposta celular 

mostraram que existe uma tendência na geração de resposta de células T, 

específicas ao antígeno, maior em camundongos imunizados com 5 µg o anticorpo 

αDEC205/MSP-1(19). Mais do que isso, essa tendência se mostrou significativa 

quando a quantidade de anticorpo utilizado nas imunizações foi aumentada. Nos 

primeiros testes de imunização com 5 µg, o testes de ativação celular demonstraram 

que a menor quantidade de proteína recombinante utilizada nos testes (0,1  µg/mL), 

foi mais efetiva na ativação de células T específicas ao antígeno, em comparação 

com seu controle isotípico. 

Isso nos levou a crer que o direcionamento do antígeno foi efetivo utilizando o 

anticorpo αDEC205, e é melhor em ativar uma resposta celular específica. Mas que 

de alguma forma o anticorpo isotípico também consegue elevar a resposta imune 

celular específica por outra via de ativação, no caso através de receptores da porção 

Fc dos anticorpos presentes nas células fagocíticas. Em todos os nossos ensaios ex 

vivo de caracterização dos anticorpos, utilizamos anticorpos capazes de bloquear 

receptores Fc, justamente para evitar a ligação inespecífica dos anticorpos a esses 

receptores. Ou seja, não observamos se havia a possibilidade desses anticorpos, 

especialmente o anticorpo ISO/MSP-1(19), serem reconhecidos e se ligarem a 

receptores Fc. 
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Sabe-se que receptores Fc presentes na superfície de células, como as DCs, 

são capazes de endocitar antígenos opsonizados e mediar a apresentação via 

moléculas do MHC I e MHC II. Além disso, assim como o receptor endocítico 

DEC205, também são eficientes em fazer apresentação cruzada de antígenos, via 

moléculas do MHC I. 

Por isso, também acreditamos, que muito da resposta humoral e celular 

gerada pelo anticorpo isotípico, foi através da reciclagem natural do anticorpo por 

fagócitos através da ligação aos receptores Fc. 

Novos estudos, entretanto, precisam ser realizados pra analisarmos a 

geração de resposta imune com ou sem o direcionamento do antígeno. Alguns 

pontos principais devem ser revistos e analisados por diferentes padrões. 1) 

reavaliar a geração de resposta humoral mediante imunização;  2) testar a 

capacidade protetora dos anticorpos gerados pela imunização, durante a infecção 

pelo parasito; 3) avaliar a geração de resposta celular de linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

de memória e 4) novas estratégias de imunização utilizando os anticorpos híbridos e 

proteína recombinante purificada, alternados em „prime‟ e „boost‟.  

 Desta forma, os resultados desse estudo indicam que tal estratégia para 

imunização foi efetiva no direcionamento do antígeno para DCs in vivo, abrindo a 

possibilidade de, juntamente com outras estratégias de imunizações adicionais, 

levarem a uma ativação da resposta imune específica ao parasita. 
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6   CONCLUSÕES
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Nesse trabalho investigamos a capacidade imunogênica da proteína MSP-

1(19) de P.chabaudi, direcionada para DCs, ligada ao mAb que reconhece o receptor 

DEC205 nessas células. 

A proteína recombinante foi expressa em cepas de E. coli BL21DE3 no 

sistema de pET28a, sob indução de 1mM de IPTG. A MSP-1r foi expressa nas 

frações solúvel e insolúvel, tendo sido purificada a partir da fração solúvel de 

indução. 

Os anticorpos híbridos, DEC205/MSP-1 e seu controle isotípico, foram 

expressos in vitro, através de transfecção transitória de células HEK293T, e 

purificados a partir do sobrenadante de cultura dessas células. A presença da 

proteína MSP-1r foi detectada a partir de ensaios de „western blot‟ sondados com 

soro de camundongos imunizados com a proteína recombinante. 

Demonstramos por ensaios in vitro e ex vivo a capacidade de ligação de 

forma dose-dependente o receptor DEC205 em DCs. 

A imunização com anticorpos híbridos levou a geração de resposta imune 

humoral e os anticorpos gerados foram fenotipados por testes de ELISA. Foram 

detectados títulos de anticorpos IgG1, IgG2a e IgM tanto no grupo de camundongos 

imunizado com anticorpo híbrido que reconhece DEC205 quanto seu controle 

isotípico, nos quais, surpreendentemente o título de anticorpos IgG1 e IgG2a foi 

significativamente maior em comparação com grupo imunizado com αDEC205/MSP-

1(19). 

Análises da resposta celular específica, através da produção de IFN-γ, 

revelaram uma paridade quando a geração de células T específicas ao antígeno, 

entre os grupos expeirmentais, mas que tende a ser maior em camundongos 

imunizados com anticorpo híbrido αDEC205/MSP-1(19). 
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