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RESUMO 

 
Gouveia VCN. Clonagem e sequenciamento de genes que expressam 
proteínas ósseas reconhecidas por anticorpos monoclonais produzidos a partir 
de células de osteossarcoma humano (MG-63). [Dissertação] São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
A partir de células de osteossarcoma humano (MG-63) que tem características 
de osteoblastos imaturos produzimos anticorpos monoclonais (Mabs) 
nomeados PSP 4-5, PSP 42-22 e PSP 85-9. Esses anticorpos reconhecem 
antígenos de 100, 26 e 20 kDa respectivamente. Avaliamos a especificidade 
dos mesmos, testando suas expressões em cortes congelados de tecidos 
oriundos da mesma célula mesenquimal, ou seja, osso, cartilagem, músculo 
cardíaco e tecido adiposo. Os anticorpos marcaram o periósteo, com distintos 
padrões de expressão, porém o PSP 42-22 foi o mais específico marcando a 
camada osteogênica do periósteo. Os anticorpos marcaram também células 
ósseas. Diante desses resultados nosso objetivo, no presente estudo, foi 
identificar os antígenos reconhecidos por esses anticorpos usando clonagem e 
sequenciamento dos genes em biblioteca de cDNA com capacidade de 
expressão proteica. Outro objetivo foi testar os anticorpos, pela técnica de 
imunohistoquímica (IHQ), em tumores ósseos primários visando estabelecer os 
padrões de marcação e se diferenciavam os diferentes tipos de tumores. Os 
antígenos reconhecidos pelos anticorpos PSP 42-22 e PSP 85-9 foram 
isolados, purificados e sequenciados. Devido ao elevado peso molecular do 
PSP 4-5 necessitaremos de outras técnicas para isolar o clone que codifica seu 
antígeno. O sequenciamento do clone isolado pelo PSP 42-22, mostrou uma 
sequência com 99% de homologia descrita no "Homo sapiens” como sendo 
"serologically defined colon cancer antigen 3 (SDCCAG3), transcript variant 3". 
A proteína SDCCAG3 foi descrita pela primeira vez em 1998 como um 
antígeno de câncer de cólon reconhecido por anticorpo autólogo. Vale lembrar 
que antígeno reconhecido pelo nosso anticorpo tem um peso molecular de 
aproximadamente 26 kDa, inferior ao da proteína SDCCAG3. Essa diferença    
poderia ocorrer devido a uma diferença no local da tradução do mRNA das 
células MG-63, produzindo uma proteína menor (isoforma), ou no clone isolado 
(3B2-3-1), poderia ocorrer uma mutação produzindo uma proteína mais curta 
que se expressaria na membrana celular ao contrário de uma proteína mais 
longa. Já o alinhamento das sequências obtidas dos clones isolados utilizando 
o PSP 85-9, mostrou uma sequência com 100% de concordância descrita com 
a porção não codante da proteína "Homo sapiens microtubule associated 
protein, RP/EB family, member 1 (MAPRE1)" portanto um falso positivo; já o 
clone 1A5-1-3, mostrou uma sequência de 99% de homologia com a proteína 
"Homo sapiens Yip1 interacting factor homolog B (S. cerevisiae) (YIF1B), 
transcript variant 8". Trata-se de uma proteína de membrana, com 6 isoformas 
diferentes que pode interagir com o receptor de serotonina.  
O resultado da IHQ nos tumores ósseos testados mostrou que o PSP 4-5 se 
expressou predominantemente no citoplasma de osteossarcoma, 
condrossarcoma e leiomiossarcoma e no núcleo de osteoblastoma. O anticorpo 
PSP 42-22 não reconheceu nenhum antígeno nos tumores avaliados. Quanto 
ao anticorpo PSP 85-9 nos condrossarcomas e leiomiossarcomas a expressão 



foi predominante citoplasmática e nos osteossarcomas e osteoblastoma foi 
nuclear. 
Em conclusão, identificamos os antígenos de dois dos anticorpos estudados 
que apresentam potencial diagnóstico diferencial em tumores ósseos primários.  
 
Descritores: Osteossarcoma; Osteoblastoma; Osteocalcina; Osteonectina; 
Anticorpos monoclonais; Biblioteca gênica; Neoplasias ósseas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
Gouveia VCN. Cloning and sequencing genes that express bone proteins 
recognized by monoclonal antibodies produced from human osteosarcoma cells 
(MG63). [Dissertation] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2014. 
 
From human osteosarcoma cells (MG-63), which have characteristics of 
immature osteoblasts, we produced monoclonal antibodies (Mabs) named PSP 
4-5, PSP 42-22 and PSP 85-9. These antibodies recognize antigens with 100, 
26 and 20 kDa, respectively. We evaluated their specificity by testing their 
expression in frozen tissue sections from the same mesenchymal cells, that is, 
bone, cartilage, cardiac muscle and adipose tissue. The antibodies stained the 
periosteum, with distinct patterns of expression, but PSP 42-22 was the most 
specific, scoring the osteogenic layer of the periosteum. The antibodies also 
marked bone cells. With these results, our goal in this study was to identify the 
antigens recognized by these antibodies using cloning and sequencing of the 
genes in the cDNA library with capacity of protein expression. Another objective 
was to test the antibodies by immunohistochemistry (IHC) in primary bone 
tumors to establish standards for marking and whether they set apart different 
types of tumors. The antigens recognized by the PSP 42-22 and PSP 85-9 
antibodies were isolated, purified and sequenced. Due to the high molecular 
weight of PSP 4-5 we will need other techniques to recognize its antigen. 
Sequencing of the clone isolated using the PSP 42-22 showed a sequence with 
99% homology described in "Homo sapiens” as being “serologically defined 
colon cancer antigen 3 (SDCCAG3), transcript variant 3”. The SDCCAG3 
protein was first described in 1998 as a colon cancer antigen recognized by 
autologous antibody. It is worth remembering that the antigen recognized by our 
antibody has a molecular weight of approximately 26 kDa, lower than the 
SDCCAG3 protein. This difference could be due to a difference in mRNA 
translation site of MG-63 cells producing a lower protein; or on the isolated 
clone (3B2-3-1) a mutation could occur producing a shorter protein that 
expresses in the cell membrane instead of a longer protein. The alignment of 
the sequences obtained from isolated clones using the PSP 85-9 showed a 
sequence with 100% of homology described with the non-coding protein portion 
"Homo sapiens microtubule associated protein, RP/EB family, member 1 
(MAPRE1), mRNA" therefore, a false positive; 1A5-1-3 clone showed a 99% 
homology sequence with the protein "Homo sapiens Yip1 interacting factor 
homolog B (S. cerevisiae) (YIF1B), transcript variant 8, mRNA". It is a 
membrane protein with 6 different isoforms which can interact with the serotonin 
receptor.  
The result of IHC in bone tumors tested showed that PSP 4-5 expressed 
predominantly in the cytoplasm of osteosarcoma, chondrosarcoma, 
leiomyosarcoma and osteoblastoma in was in nucleus. The PSP 42-22 antibody 
did not recognize any antigen in the tumors examined. As for the PSP 85-9 
antibody in chondrosarcoma and leiomyosarcoma, the expression was 
predominantly cytoplasmic and the osteoblastoma was nuclear in 
osteosarcomas. 
In conclusion, we have identified the antigens of two of the antibodies studied 
which have potential differential diagnosis in primary bone tumors. 



 
Keywords: Osteosarcoma; Osteoblastoma; Osteocalcin; Osteonectin; 
Monoclonal antibodies; Gene library; Bone neoplasms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O osso é um tecido conjuntivo composto de matéria orgânica e 

inorgânica (cristais de hidroxiapatita) e células da linhagem osteoblástica (pré-

osteoblastos, osteoblastos maduros, lining cells e osteócitos) e osteoclástica1. 

O esqueleto compreende 213 ossos que protegem órgãos vitais, como o 

cérebro, coração e pulmão, e permite a locomoção através da inserção dos 

músculos esqueléticos, além de manter a integridade mecânica e participar da 

homeostase mineral e da regulação do metabolismo energético2,3. 

 O tecido ósseo sofre influência de diversos hormônios e fatores locais 4 

e é renovado continuamente por um processo denominado remodelação 

óssea, que acontece de modo randômico ou em áreas que necessitam de 

reparos. Como todas as células do organismo, as células ósseas também são 

constantemente renovadas, existindo uma grande reserva de seus 

progenitores. Os osteoblastos atuam na formação e os osteoclastos na 

reabsorção do tecido ósseo5. Nos últimos anos, a origem e diferenciação 

dessas células, especialmente da linhagem osteoblástica, foram muito 

estudadas1,3,6,7. 

 

1.1. Células mesenquimais e osteoprogenitores 

 

 Friedenstein et al. (1966)8 e Owen et al. (1988)9 foram os primeiros 

autores a melhor caracterizar as células mesenquimais, descrevendo-as como 

aderentes, clonogênicas, não fagocitárias e com características fibroblásticas. 

Essas células foram definidas como unidades formadoras de colônias 

fibroblásticas (CFU-Fs), ou seja, em condições apropriadas, colônias de células 

distintas são formadas, sendo que cada uma é derivada de um único precursor 

– as CFU-Fs. Estudos demonstraram que as CFU-Fs são heterogêneas em 

morfologia, tamanho e potencial de diferenciação. Essas colônias também 

possuem uma hierarquia, onde somente algumas são células mesenquimais 

multipotenciais e outras têm capacidade de diferenciação mais restrita1.     
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 Estudos utilizando técnicas de diluição limite ou baixa densidade 

mostraram que somente uma parte das CFU-Fs são fosfatase alcalina positivas 

(CFU-ALP) e dessas uma proporção é osteogênica (CFU-O)10 enquanto outras, 

sob a ação de fatores transcricionais específicos, podem se diferenciar em 

mioblastos (MyoD), adipócitos (PPAR 2, C/EBPs), fibroblastos e condroblastos 

(SOX9)11,12. As células osteogênicas localizam-se principalmente nas 

superfícies internas e externas dos ossos, chamados endósteo e periósteo 

respectivamente, e na medula óssea13.  

 Em 2006 um consenso internacional publicou as características “in vitro” 

das células mesenquimais humanas multipotentes (“Mesenquimal and Tissue 

Stem Cell Committee of the International Society for Cellular Therapy”). 

Resumidamente, essas características são: 

 Aderência: característica das unidades formadoras de colônias 

fibroblásticas (CFU-F); 

 Potencial de diferenciação: deve ter potencial para diferenciação em 

diferentes linhagens celulares como os osteoblastos, adipócitos e 

condrócitos; 

 Expressão de antígenos específicos: Não existe um único antígeno 

capaz de caracterizar as células mesenquimais. Os autores listaram 

vários anticorpos como, por exemplo, a expressão de antígenos CD105 

(endoglina – glicoproteína de endotélio vascular reconhecida pelo 

anticorpo monoclonal -Mab- SH2), CD73 (ecto 5’ nucleotidase – 

reconhecida pelo Mab SH3 e SH4) e CD90 (Thy-1) que devem estar 

presentes em pelo menos 95% da população celular sendo que menos 

de 2% poderiam expressar antígenos hematopoiéticos como CD45 

(marcador pan-leucocitário), CD34 (marcador de progenitor 

hematopoiético e células endoteliais), CD14 ou CD11b (marcador 

expresso em monócitos e macrófagos), CD79  ou CD19 (marcador de 

linfócitos B) e HLA classe II 14.  
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1.2. Células da linhagem osteoblástica: Características morfológicas e 
funcionais 
 

 Os pré-osteoblastos localizam-se próximos dos osteoblastos, são células 

alongadas, assim como seus núcleos15. Embora os pré-osteoblastos 

assemelhem-se histologicamente aos osteoblastos, ainda não adquiriram 

muitas das características da célula madura16. Alguns marcadores fenotípicos 

como a fosfatase alcalina estão presentes nos dois tipos de célula3. A fase de 

formação da remodelação óssea inicia-se com a migração dos pré-

osteoblastos para os locais onde ocorreu previamente a reabsorção 

osteoclástica (fase reversa). Essas células irão se diferenciar em osteoblastos 

maduros, promovendo a deposição e mineralização da matriz osteóide 17. 

 Os osteoblastos maduros são células mononucleares com aspecto 

cubóide, basófilas, com retículo endoplasmático rugoso extenso e complexo de 

Golgi bem desenvolvido4, além de possuírem grande número de 

mitocôndrias15. Os osteoblastos ativos são ricos em fosfatase alcalina e 

secretam grandes quantidades (20% do total) de colágeno tipo I e de proteínas 

não colágenas, como a osteocalcina18. Os osteoblastos também possuem 

receptores para um grande número de hormônios e fatores reguladores da 

remodelação óssea (por exemplo, paratormônio – PTH, vitamina D, 

prostaglandinas, citocinas, estrógeno e TGF- )15. Os osteoblastos recebem 

“sinais sistêmicos”, sintetizam proteínas que recrutam e estimulam os 

osteoclastos, promovendo assim a reabsorção óssea. Uma vez que os 

osteoclastos não reabsorvem o tecido ósseo nos locais onde osteoblastos 

intactos ou células estromais estão alinhadas, a presença ou ausência dessas 

células determinariam o local onde a reabsorção irá ocorrer19. 

 Os osteócitos são células diferenciadas, não proliferativas, localizados 

na matriz osteóide recém-sintetizada assim como na matriz mineralizada. 

Derivam do osteoblasto ativo que é enclausurado na matriz durante o processo 

de formação óssea20 e representa entre 90 e 95% de todas as células 

ósseas21.  Essas células se conectam com outras células adjacentes através 

de projeções citoplasmáticas dentro de canais denominados canalículos1. São 

consideradas pouco ativas metabolicamente e, durante a transformação dos 
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osteoblastos em osteócitos, os primeiros perdem cerca de cerca de 70% do 

volume celular 21.  

 Nos últimos anos, as funções dessas células foram muito estudadas. Os 

osteócitos possuem propriedades mecanossensoras, ou seja, são capazes de 

perceber tensões mecânicas e traduzi-las, como sinais bioquímicos, para 

outras células. O melhor conhecimento das funções dos osteócitos fez com que 

fossem colocados no comando da remodelação e mineralização óssea. Na 

tabela 1 estão descritas as principais proteínas produzidas por essas células, 

entre elas a esclerostina, o ligante do receptor do ativador de fator nuclear κB 

(RANKL) envolvidas na remodelação20,22 e o fator de crescimento de 

fibroblastos 23 (FGF23), um dos hormônios que atuam na homeostase do 

fósforo23,24. 

 Quanto às lining cells, trata-se de células achatadas e alongadas com 

poucas organelas sugerindo que são pouco ativas. Acredita-se que são 

derivadas de osteoblastos que cessaram sua atividade16. Especula-se que, por 

estarem próximas aos osteócitos, atuem como barreira seletiva entre o osso e 

a medula além de participar na homeostase mineral através da regulação dos 

fluxos de cálcio e fósforo. Essas células, em determinadas condições, podem 

se diferenciar em osteoblastos ativos25. Acredita-se que o paratormônio (PTH) 

atue nessa diferenciação26,27. Nos últimos anos demonstrou-se que as lining 

cells participam da remodelação óssea, onde formam uma estrutura conhecida 

como "canopy”, que sinaliza e isola a região a ser remodelada28.  



I n t r o d u ç ã o  | 5 

 

1.3. Marcadores fenotípicos e de diferenciação das células da linhagem 
osteoblástica  
 

 Na figura 1 estão descritos os estágios de diferenciação da célula 

mesenquimal até o osteócito, bem como os principais marcadores de cada um 

dos estágios (enzimas, proteínas colágenas e não colágenas), dos fatores e 

receptores que contribuem para o fenótipo, moléculas de adesão, e os 

reguladores transcricionais envolvidos. Os estágios de proliferação e 

diferenciação das células osteoblásticas são determinados pela expressão de 

moléculas, que são célula ou tecido-específicas10. 

 Como observado na Figura 1, a maior parte dos marcadores são 

detectados nos estágios mais diferenciados. Há também outras proteínas que 

são usadas para identificar as fases da diferenciação dessas células. Algumas 

estão listadas na tabela 116,27, 29, 30,31, 32, 33, 34,35. 
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Figura 1. Fases sequenciais da proliferação-diferenciação da linhagem osteoblástica observados 

em experimentos in vitro e in vivo. Nesse esquema estão descritas proteínas bem estabelecidas 

da linhagem osteoblástica na fase da diferenciação onde são expressas, evidenciando a 

diversidade da expressão desses marcadores.  

( - ? + + +): expressão heterogênea nos diversos estágios de diferenciação da linhagem 

osteoblástica; ( - ): expressão não detectada; (- / + para + + +): expressão desde detectável à 

muito alta;  

Dexa: dexametasona; Runx2: fator de transcrição 2 relacionado ao domínio Runt; Osx: Osterix; 

FA: Fosfatase alcalina; Phex: endopeptase homologa reguladora do fósforo, ligado ao X; Col III: 

Colágeno tipo III; OPN: Osteopontina; BSP: Sialoproteina óssea; OCN: Osteocalcina; PTH1R: 

receptor de parartôrmonio 1; PTHrP: Proteína relacionada ao hormônio da paratireóide; PDGRFα: 

receptor α do fator de crescimento derivado de plaquetas; DMP1: proteína da matriz dentinária 1. 

(Adaptado de Aubin JE in Principles in Bone Biology, 2008) 
10
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Tabela 1. Marcadores fenotípicos da linhagem osteoblástica 

*Referências: 16, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

 

Proteína (sinônimo)* 

Fase de 
diferenciação 

linhagem 
osteoblástica 

Positividade em outros tecidos 
Características 

bioquímicas 

Runx 2 (Cbfa1) 

Pré-osteoblastos, 
osteoblastos 
maduros e 
osteócitos 

Mama Fator transcricional 

Fosfatase Alcalina 
(BLK – ALP – bone liver-kidney 
isozyme); duas subunidades 
idênticas de 80kDa; pontes 
dissulfeto; tecido específica 

Pré-osteoblastos, 
osteoblastos 
maduros e 
osteócitos 

Rim e fígado 
Glicoproteína 

(membrana celular 
dos osteoblastos) 

Osteocalcina 
(bone GLA protein, BGP) 
~5 kDa 

osteoblastos 
maduros 

Condrócitos, cartilagem 
hipertrófica, plaquetas, 

megacariócitos, odontoblastos e 
cementoblastos (dentes) 

Proteína que contém 

 - carboxylic acid 

(GLA) (10%) 

Osteopontina 
(BSP I, SPP, SPP I, 2 ar, 
eta – 1 e pp69) 
44 a 75 kDa 

osteoprogenitor, 
pré-osteoblasto e 

osteoblasto 
maduro 

Condrócitos , cartilagem 
hipertrófica, odontoblastos e 

cementoblastos (dentes), 
osteoclastos (ratos), células 
tubulares renais, neurônios, 

linfócitos T e plaquetas 

Glicoproteína 
(RGD) 

Sialoproteína óssea 
(BSP e BSP II) 
46 a 75 kDa 

pré-osteoblasto 
osteoblastos 

maduros 
osteócitos 

Condrócitos, cartilagem 
hipertrófica, odontoblastos e 

cementoblastos (dentes), 
osteoclastos (humanos), 
plaquetas, trofoblastos 

(placenta), matriz mineralizada 

Glicoproteína 
(RGD) 

Osteonectina 
(SPARC e BM40) 

~35 a 45 kDa 

pré-osteoblasto 
osteoblastos 

maduros 
osteócitos 

Tecido conectivo (fibroblastos), 
cultura de células endoteliais, 
pulmão, ovários e testículos, 
tecidos embriônicos, matriz 

mineralizada 

Glicoproteína 
fosforilada 

MEPE(OF45): 525 aa, 
Dois sítios de N-glicosilação, um local de 
ligação de glicosaminoglicano-, sítio de 
fosforilação (PKC, tirosina-quinase e 
quinases dependentes de cAMP), 
COOH-terminal região rica em ácido 
serina aspartato (ASARM) 

osteócito Dentes 

Fosfoglicoproteína 
de matrix 

extracelular 
(RGD) 

PHEX: Gene de regulação do 
fosfato com homologias para 
endopeptases (HYP eXLH) 100 kDa 

osteoblastos, 
osteócitos, 

Encéfalo, pulmão, ovários, 
testículos, coração, paratireóides 

cartilagem 
Protease 

DMP-1 (AG1) 
(37 kDa N-terminal e 57kDa  
C-terminal) 

osteoblastos, 
osteócitos e 

Dentes, cartilagem, 
odontoblastos 

Fosfoproteína 
(RGD), matriz 
extracelular 

Esclerostina (Sost) 
(22 KDa) 

osteócitos 
Condrócitos hipertróficos em 
mineralização, cementócitos 

Proteína reguladora 
da via Wnt 

Colágeno Tipo I: 
Molécula helicoidal tripla contendo 
duas cadeias idênticas α1 e uma 
estrutura semelhante, mas 
geneticamente diferentes de 
cadeias α2 

pré-osteoblasto 
osteoblastos 

maduros 
lining cells 
osteócitos 

Osso, pele, tendão, ligamentos, 
córnea 

Proteína colágena 
constituinte da matriz 

extracelular  
(90% do total) 
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 A linhagem osteoblástica responde a vários hormônios e citocinas que 

são usados como marcadores fenotípicos. Por exemplo, a ligação do PTH com 

seu receptor (PTHr) ativa a diferenciação dos osteoblastos in vitro27,36. Quanto 

às citocinas, a prostaglandina E2 (PGE2), é sintetizada principalmente pelos 

osteoblastos menos diferenciados e atua tanto na recuperação do tecido ósseo 

como na sua formação27,37. Citocinas como as interleucinas 6 e 11, o TNF  

(fator de necrose tumoral ), o IFN  (interferon gama), fatores de crescimento 

como EGF (fator de crescimento epidermal), PDGF (fator de crescimento 

derivado de plaquetas), IGF (Fator de crescimento ligado a insulina), TGF  

(fator de crescimento transformante beta), FGFs (fatores de crescimento de 

fibroblastos), especialmente FGF23, relacionado à homeostase do fósforo, e as 

BMPs (proteínas morfogenéticas ósseas), principalmente BMP-2 e BMP-7, 

podem agir como fatores parácrinos promovendo a diferenciação osteoblástica 

e a formação31. A osteoprotegerina (OPG) pertence à superfamília do fator de 

necrose tumoral (TNF), e pode ser encontrada na forma solúvel ou expressa 

como receptor na superfície dos osteoblastos. A OPG controla a reabsorção 

óssea através do sistema OPG/RANK/RANKL, impedindo que o RANKL se 

ligue receptor RANK e favoreça a diferenciação dos osteoclastos19.  

 

1.4. Anticorpos Monoclonais  

 

 A compreensão dos mecanismos fisiopatológicos de inúmeras doenças 

favoreceu o desenvolvimento de técnicas consideradas essenciais ao 

diagnóstico e/ou terapêutica. Dentre elas podemos citar o desenvolvimento dos 

Anticorpos Monoclonais (Monoclonal antibodies - Mabs) usados em técnicas 

como imunoquímicas (imunohistoquímica, imunofluorescência, citometria de 

fluxo, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA) e também no tratamento 

de doenças como, por exemplo, a osteoporose. 

 Em 1975, Köhler & Milstein38 foram pioneiros na obtenção de anticorpos 

monoclonais. Esses autores padronizaram a técnica que até hoje é largamente 

empregada em vários campos da medicina. Essa técnica baseia-se no fato que 

cada linfócito B produz anticorpo com uma única especificidade. Os linfócitos 
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não são células perenes. Durante o processamento técnico, um determinado 

linfócito que produz um anticorpo específico deve ser fusionado com células de 

mieloma para ser imortalizado. A seguir, as células fusionadas são 

selecionadas, podendo gerar vários clones com capacidade secretora de um 

anticorpo específico (monoclonal). 

 Na linhagem osteoblástica, poucos anticorpos monoclonais reconhecem 

células menos diferenciadas, sendo mais frequente a detecção de células mais 

diferenciadas como osteoblastos e osteócitos (figura 1). Estudos demonstraram 

a especificidade de alguns anticorpos para células em estágios mais precoces, 

contudo, os resultados são conflitantes39, 40,41, 42, 43, 44, 45. Anticorpos específicos 

para as células menos diferenciadas poderiam facilitar os estudos de 

diferenciação tanto in vivo como in vitro, bem como determinar as 

características dessas células em situações patológicas46. 

 Muitos anticorpos monoclonais reagem com antígenos de superfície de 

células mesenquimais humanas. Porém, nenhum deles é linhagem ou estágio-

específico. Dentre eles, os marcadores utilizados no painel para classificar as 

células-tronco mesenquimais do consenso do Mesenquimal and Tissue Stem 

Cell Committee of the International Society for Cellular Therapy, citado 

anteriormente, o STRO-1, que possui distribuição em diversos tecidos, (células 

ósseas fetais, adultas e de Osteossarcoma)47,48. O STRO-3 e o STRO-4, que 

reconhecem células de estroma de medula óssea49,50.  

 Outros anticorpos monoclonais merecem destaque por reconhecer 

células ósseas e seus precursores. O CD63 (conhecido anteriormente como 

HOP-26), que reconhece antígeno expresso pelas CFU-Fs, é usado para 

selecionar células osteoprogenitoras da medula46. O OB7.3 reconhece 

osteoblastos maduros e osteócitos51. O RCC 455.4 também reconhece 

osteoblastos maduros e osteócitos52; o SB-10 / CD166 ALCAM (activated 

leukocyte cell adhesion molecule) reconhece células mesenquimais não 

aderentes com capacidade multipotencial, provenientes de sangue periférico, 

ou células não aderentes com potencial osteoprogenitor em cultura53.  

 Na prática clínica alguns anticorpos monoclonais são empregados no 

tratamento de doenças ósseas como a osteoporose e cânceres que evoluem 
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com perda de massa óssea, como o câncer de mama e de próstata. O 

Denosumab® é um anticorpo específico para o receptor do ativador de fator 

nuclear κB (anti-RANKL). Através da sua ligação com o RANKL (ligante solúvel 

do receptor da membrana dos osteoclastos) ocorre inibição de ativação dos 

osteoclastos; assim, há diminuição da reabsorção e consequentemente da 

perda da massa óssea54. 

 

1.5. Anticorpos monoclonais PSP 4-5, PSP 42-22 e PSP 85-9  

 

 Os Mabs PSP 4-5, PSP 42-22 e PSP 85-9, que são o objeto do presente 

estudo, foram testados quanto a sua especificidade em tecidos de mesma 

origem mesenquimal de indivíduos normais (tecido ósseo, adiposo e cardíaco), 

em células obtidas de cultura de explante ósseo de indivíduos normais e de 

pacientes com doenças ósseas metabólicas (osteoporose e osteodistrofia 

renal), e também em fibroblastos de pele humana de indivíduos normais. Os 

Mabs utilizados no presente estudo foram produzidos conforme descrito no 

Anexo 155. 

 

1.5.1. Avaliação da especificidade dos anticorpos monoclonais em tecido 
ósseo, tecido muscular, tecido cardíaco e adiposo 

 

 Os resultados obtidos no estudo anterior revelaram que estes anticorpos 

reconhecem antígenos no tecido ósseo normal tanto em células menos 

diferenciadas (periósteo) como mais diferenciadas (osteócito). Porém, 

observamos diferenças nos padrões de expressão desses anticorpos. Todos 

marcaram o periósteo, porém o padrão de expressão do PSP 42-22 foi mais 

restrito a regiões específicas (camada osteogênica), além de se expressar nos 

osteoblastos e osteócitos e nos condrócitos. No músculo cardíaco, o PSP 4-5 

marcou fracamente algumas células, enquanto o PSP 42-22 e o PSP 85-9 

foram positivos na parede de vasos. Além disso, o PSP 85-9 também marcou 

outras células do tecido cardíaco. No tecido adiposo, observamos marcações 

positivas tanto com o PSP 4-5 quanto com o PSP 85-9; já o PSP 42-22 foi 

negativo55. 
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1.5.2. Avaliação da especificidade dos anticorpos monoclonais em células 
ósseas obtidas de fragmento ósseo normal e de pacientes com doenças 
ósseas metabólicas 
 

 Quanto aos testes em células ósseas obtidas de pacientes com doenças 

metabólicas (osteodistrofia renal e osteoporose), observamos diferentes 

padrões de expressão. O antígeno detectado pelo PSP 4-5 se expressa 

fracamente em células ósseas normais, de pacientes com osteíte fibrosa e com 

osteoporose e fortemente em células de pacientes com doença óssea 

adinâmica. Já o PSP 42-22 demonstrou fraca reatividade, por 

imunocitoquímica, em todas as células estudadas. O PSP 85-9 foi positivo em 

todas as células estudadas, com padrão semelhante nas células de indivíduos 

normais, de pacientes com osteíte fibrosa, doença óssea adinâmica e 

fracamente nas células de pacientes com osteoporose. Somente o PSP 4-5 e o 

PSP 85-9 marcaram fibroblastos de pele humana.  

 Esses resultados ainda não foram publicados, pois se faz necessária a 

identificação dos antígenos reconhecidos pelos anticorpos, que será um dos 

objetivos do presente estudo, utilizando uma biblioteca de cDNA construída a 

partir da linhagem celular de osteossarcoma MG-63 (Anexo 2). 

 Poucos estudos avaliam os Mabs no diagnóstico de tumores ósseos. 

Desse modo, Mabs produzidos a partir de osteossarcoma poderiam contribuir 

na compreensão da patologia desses tumores. O diagnóstico histológico de 

tumores ósseos baseia-se nas características histológicas e na análise, por 

imunohistoquimica, da expressão de proteínas, como por exemplo, a 

osteocalcina, osteonectina, fator de crescimento vascular (VEGF) e de 

metaloproteinases56,57,58. 

 Antes de abordar o tema propriamente dito, optamos por descrever as 

características clínicas e histológicas dos principais tipos de tumores ósseos. 
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1.6. Tumores ósseos  

 

Osteossarcoma  

         

 O osteossarcoma (ou sarcoma osteogênico) é o tumor mesenquimal 

maligno mais frequente. Acomete predominantemente adolescentes e adultos 

jovens59 especialmente as metáfises dos ossos longos. O osteossarcoma 

possui diversos subtipos histológicos cujo diagnóstico preciso permite avaliar a 

resposta aos tratamentos quimioterápicos60. As células são de tamanhos e 

formatos variados, com núcleos hipercromáticos e distintas figuras de mitose61. 

A imunohistoquímica revela diferenças de padrão de expressão de marcadores 

ósseos clássicos como osteocalcina e osteonectina. Os dados de literatura são 

limitados a poucos estudos. A osteocalcina é mais empregada e a osteonectina 

parece ser menos específica 56.  

 

Osteoblastoma 

 

 O osteoblastoma é um tumor benigno que raramente maligniza. A 

expressão da proteína p53 é vista como um índice de transformação maligna62. 

Cerca de 50% dos casos acomete vértebras, mas também é encontrado no 

ilíaco, nas costelas e nos ossos das mãos e dos pés63. Histologicamente 

apresenta deposição de matriz osteóide e trabéculas ósseas recobertas por 

osteoblastos. O estroma é composto por tecido conjuntivo frouxo 

vascularizado61.  

 

Condrossarcoma 

 

 O termo condrossarcoma descreve um grupo de tumores com 

características, padrões e comportamento diversos. Esses tumores formam 

cartilagem sem matriz osteóide e é o segundo tumor ósseo primário maligno. 

Possui subtipos e pode ser classificado como convencional, de células claras, 

mixóide (matriz mucóide), mesenquimal e desdiferenciado. Suas características 

histológicas correlacionam-se com a gravidade da doença, onde tumores de 
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baixa malignidade se assemelham à cartilagem normal. Observa-se aumento 

da celularidade, núcleos grandes, células binucleadas e multinucleadas, 

pleomorfismo nuclear com hipercromasia e invasão de osso cortical ou 

medular61, 64. 

 

Leiomiossarcoma de tecido ósseo 

 

 O leiomiossarcoma é um tumor de tecido germinativo mesenquimal de 

tecidos moles, com diferenciação muscular lisa e que corresponde a 1 em cada 

10 casos de sarcomas. Acomete locais como retroperitônio, útero, pele e 

tecidos moles, e sua ocorrência como sítio primário no tecido ósseo é rara65. O 

diagnóstico é facilitado pelo uso de marcadores de tecido muscular, 

principalmente desmina e actina66,67, h-caldesmona68 e calponina. Na histologia 

encontramos feixes de células fusiformes, com pleomorfismo nuclear, núcleos 

alongados com cantos arredondados, em formato de “charuto” 69. 

 Da mesma forma que testamos os Mabs PSP 4-5, PSP 42-22 e PSP 85-

9 em tecido ósseo de pacientes com doenças ósseas metabólicas, 

pretendemos nesse estudo também testá-los em tumores ósseos, uma vez que 

há carência de marcadores específicos no diagnóstico de tumores.        

 Os tumores descritos anteriormente foram selecionados por compor o 

grupo de tumores ósseos de maior frequência na população. Os tumores 

ósseos primários correspondem a 2% de todos os tumores clínicos e sarcomas 

ósseos, e a 0,6% dos tumores malignos, dos quais o osteossarcoma 

corresponde a 20% 70. Estes tumores são importantes também por produzirem 

diferentes tipos de matriz, uma vez que há diversos subtipos e variantes a 

serem caracterizados, o que implica em uma maior complexidade 

diagnóstica62,63. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

 Isolar cDNAs codificadores de proteínas reconhecidas (antígenos) pelos 

anticorpos monoclonais, PSP 4-5, PSP 42-22 e PSP 85-9 e sequenciamento 

do DNA, visando identificar o antígeno reconhecido pelos mesmos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Triagem da biblioteca de cDNA com capacidade de expressão proteica, 

utilizando os anticorpos monoclonais, quando possível; 

 Sequenciamento do DNA do fagemídeo com inserto clonado e análise da 

sequência obtida; 

 Avaliar a expressão dos anticorpos pela técnica de imunohistoquímica em 

diferentes tipos de tumores ósseos. 
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3. MÉTODOS 

 

 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, sob o número 194/11. 

 

3.1. Purificação dos anticorpos monoclonais (Mabs) PSP 4-5, PSP 42-22 e 
PSP 85-9 
 

 Inicialmente purificamos os Mabs PSP PSP 4-5, 42-22 e PSP 85-9 a 

partir de ascites congeladas a -20°C, visando obter novas alíquotas desses 

anticorpos e dar início a esse estudo propriamente dito. A descrição dos 

métodos para obtenção dos Mabs encontra-se no Anexo 1, pois foi objeto de 

outro estudo55.   

 Para a purificação das alíquotas seguimos as instruções do fabricante do 

kit de purificação Montage PROSEP-G Media (Millipore, Billerica, EUA), cujo 

princípio é de cromatografia por afinidade. Resumidamente, removemos os 

lipídeos com sulfato de dextran 10% e cloreto de cálcio e acrescentamos no 

sobrenadante o tampão de ligação (1,5M glicina/NaOH, 3M NaCl, pH 9,0). 

Usamos para centrifugação um tubo especifico com uma coluna de purificação 

com proteína G covalentemente imobilizada. Essa coluna retém os anticorpos 

da classe IgG através de sua região Fc. Em seguida, adicionamos o tampão de 

eluição (0,2M glicina/HCl pH 2,5) que desprende os anticorpos ligados à 

coluna, e que foram imediatamente neutralizados com tampão de neutralização 

(1M Tris/HCl, pH 9,0). Para dialisar os anticorpos e ajustar sua concentração 

final, usamos tubos específicos (Amicom Ultra – Millipore, Billerica, EUA). 

 O cálculo da concentração foi obtido pela leitura da densidade ótica a 

280 nm (DO 280) em Espectrofotômetro NanoDrop 2000c (Thermo Scientific - 

Waltham, EUA) empregando-se a fórmula:  

Imunoglobulina G (IgG) mg/ml = DO280 x diluição (quando houver) x 0,72 71 
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 As amostras também foram analisadas em gel SDS – PAGE a 12%, em 

condições não reduzidas e reduzidas (quebra das pontes dissulfeto pela ação 

do 2-mercaptoetanol), para visualizar as cadeias leves e pesadas das IgGs.  

 Em seguida, obtivemos lisatos proteicos de células MG-63, que foram 

desnaturados com duodecil sulfato de sódio (SDS) para confirmar se os Mabs 

reconheciam seus respectivos antígenos. 

 

3.2. Avaliação da viabilidade dos Mabs 

 

3.2.1. Cultivo de Células MG-63 

 

 Células MG-63 (ATCC, Manassas, EUA) foram cultivadas em meio MEM 

(Minimum Essential Medium, Gibco BRL, Grand Island, EUA) suplementado 

com soro fetal bovino a 10% e antibióticos (50 UI de Penicilina, 50 µl/ml de 

Estreptomicina e 2,5 µl/ml de Anfotericina B). Após confluência, as células 

foram dissociadas com Tryple ExpressTM (Gibco BRL, Grand Island, EUA) e 

testadas contra os Mabs na citometria de fluxo. Parte das células foram lisadas 

e usadas na técnica de Western Blot (WB).  

 

3.2.2. Citometria de Fluxo 

 

 As células MG-63 foram contadas em câmaras de Neubauer (ou 

hemocitomêtro) e colocadas na proporção de aproximadamente 0,5x106 

células por tubo. Esses tubos foram centrifugados por 5 minutos a 4ºC com 

tampão de lavagem gelado (tampão fosfato salina - PBS, 5% soro fetal bovino 

e 0,1% azida sódica) e neles, acrescentamos 10 mg/ml IgG humana (Sigma-

Aldrich, St Louis, EUA) para bloqueio inespecífico. Essa etapa foi de 15 

minutos. Em seguida, as células foram incubadas com os Mabs na diluição de 

50 μg/ml por 30 minutos, a 4ºC. Usamos como controle negativo o anticorpo 

monoclonal anti IgG1 de camundongo (MAB002, R&D Systems, Minneapolis, 

EUA). Anticorpo de cabra anti imunoglobulina de camundongo conjugado com 

isotiocianato de fluoresceína - FITC (Southern Biotech, Birmingham, EUA) na 
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concentração 50 µg/mL foi usado como anticorpo secundário, incubado 30 

minutos à 4ºC. Para a fixação empregamos 1% paraformaldeido em PBS. 

Realizamos a leitura no citômetro FACScalibur (Becton Dickinson, Franklin 

Lakes, EUA) onde as células em suspensão de cada amostra são aspiradas e 

analisadas uma a uma através de lasers e detectores posicionados no 

aparelho, e que ao dispersar o laser ou ao excitar os fluorocromos ligados aos 

anticorpos geram dados que foram analisados com o programa CellQuest® 

(Becton Dickinson, Franklin Lakes, EUA).  

 

3.2.3. Western Blot (WB) 

 

 Lisatos proteicos de células MG-63 foram usados para avaliar, por WB, a 

capacidade dos Mabs detectar seus respectivos antígenos.  

 Empregamos tampão de lise RIPA - Radio-Immunoprecipitation Assay 

(Millipore, Billerica, EUA), 1 ml para cada 107 células, acrescido de inibidores 

de proteases (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) na proporção de 1µl do coquetel 

para cada 106 células. As células foram incubadas com tampão de lise por 30 

minutos a 4ºC e centrifugadas por 15 minutos, a 14000 x g. O lisato foi 

armazenado em freezer a -80°C, com tampão de amostra Laemmli72 5 vezes 

concentrado, na proporção 1:1. A concentração proteica foi determinada com o 

kit Pierce® 660nm Protein Assay (Thermo Scientific, Waltham, EUA), seguindo 

as instruções do fabricante. As proteínas do lisato foram separadas, segundo 

seu o peso molecular, em gel de SDS-PAGE (eletroforese de gel de 

poliacrilamida) a 10%. Após migração, as proteínas do gel foram transferidas 

por corrente elétrica para membrana de nitrocelulose (Bio-Rad, Hercules, EUA) 

ou difluoreto de polivinilideno - PVDF (Millipore, Billerica, EUA). Essas 

membranas foram bloqueadas em Tampão Tris Salina e Tween 20 (20mM de 

Tris HCl pH 7,5, 150mM de NaCl, 0,05% de Tween 20 - TTST), contendo 4% 

de albumina bovina sérica (Bovine serum albumin – BSA, Sigma-Aldrich, St 

Louis, EUA) durante 1 hora em temperatura ambiente. Em seguida foram 

incubadas com os Mabs na concentração de 1 μg/ml diluídos em TTST com 

0,5% BSA por mais 1 hora em temperatura ambiente sob agitação constante 

(ou ON - overnight, a 4ºC). Na etapa seguinte, as membranas foram 
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novamente incubadas, por 1 hora em temperatura ambiente, sob agitação 

constante, com anticorpo secundário produzido em cabra anti camundongo, 

conjugado com horseradish peroxidase (HRP - Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) 

na diluição 1:80.000 em TBST com 0,5% BSA. Os antígenos foram detectados 

pela revelação com substrato quimioluminescente - Super Signal West Pico 

(Thermo Scientific, Waltham, EUA), com captura de imagem no 

fotodocumentador Alliance 2.7 (UVITEC Cambridge, Cambridge, UK) e análise 

com o software UVIBAND (UVITEC Cambridge, Cambridge, UK). Em cada 

teste empregamos o marcador de peso molecular Precision Plus Protein 

WesternC Standards (BIO-RAD – Hercules, EUA). 

 

3.2.4. Titulação da biblioteca de cDNA  

 

 Alíquotas armazenadas da biblioteca de cDNA foram tituladas para obter   

bacteriófagos viáveis e assim iniciar a triagem do cDNA. 

 Para tanto uma cepa de Escherichia coli (E. coli) XL1-Blue MRF’ foi 

semeada em placas de 100 mm x 20 mm (Corning Inc., Nova Iorque, EUA) 

com meio Luria-Bertani – LB (BD Difco, Franklin Lakes, EUA) com 2% de Agar 

(BD Difco, Franklin Lakes, EUA), acrescido de tetraciclina 50 µg/ml (Sigma-

Aldrich, St Louis, EUA) – Anexo 3 – incubada em estufa bacteriológica ON a 

37ºC.  

 Uma colônia dessas bactérias, foi colhida e semeada em meio LB 

suplementado com 0,2% Maltose (BD Difco, Franklin Lakes, EUA), 10 mM de 

MgSO4 (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA), mantida a 30ºC sob agitação constante 

(200 rpm), ON. A fase exponencial de crescimento foi obtida pela leitura da 

densidade ótica (DO) em espectrofotômetro de luz visível a 600 nm (valor 

esperado entre 0,5 e 1,0). Em seguida, as bactérias foram centrifugadas a 500 

x g durante 15 minutos, e dispersas em 10mM MgSO4 ajustando-se a DO 600 

das bactérias para 0,5. 

 Infectamos as bactérias com bacteriófagos (  Zap Express) da biblioteca 

de cDNA (Anexo 2) em meio SM (Anexo 3) em  três concentrações: 103 

(1:1000), 104 (1:10.000) e 105 (1:100.000). Adicionamos 1 µl de fagos para 
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cada 200 µl de bactérias que foram então incubados por 15 minutos a 37°C. 

Em seguida, adicionamos em cada tubo 15 µl de isopropil -D-

tiogalactopiranosídeo – IPTG (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) 0,5 M (preparado 

com água destilada), 50 µl de 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-d-

galactopiranosídeo - X-Gal (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) a 250 mg/ml 

(preparado com dimetilformamida) e 3 ml de meio NZCYM (Sigma-Aldrich, St 

Louis, EUA) Top Agar (Anexo 3). Na etapa seguinte, a mistura foi colocada 

cuidadosamente em placa de 100 mm com meio NZCYM 1,5% ágar (Anexo 3) 

previamente preparada, incubada a 37°C em estufa bacteriológica, ON.  

 Contamos os halos translúcidos formados a partir da lise das bactérias 

infectadas pelos bacteriófagos  Zap Express (Anexo 4).  

 Para a determinação do título em pfu/ml, utilizamos a fórmula: 

[Nº de halos translúcidos (pfu) x fator de diluição/ volume de bacteriófago 

adicionado (µl)]  x  1000 µL/ml  =  pfu/ml , 

onde pfu (plaque forming unit) são as unidades formadoras de halos 

translúcidos. 

 

3.2.5. Isolamento do cDNA codificador para os antígenos reconhecidos pelos 
Mabs 
 

 Os anticorpos que reconheceram os antígenos por Western Blot foram 

usados para triar a banca de expressão de cDNA, construída a partir de mRNA 

de MG-63 (Anexo 2). Para isolar os bacteriófagos com os trechos de interesse 

foram seguidas 3 etapas: 

 

1ª Etapa - Amplificação do cDNA infectando bactérias com bacteriófagos  Zap 

Express: uma nova colônia de bactérias E. coli XL1-Blue MRF´, foi colocada 

em meio LB suplementado com 0,2% Maltose (BD Difco, Franklin Lakes, EUA), 

10 mM de MgSO4 (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) a 30ºC sob agitação 

constante (200 rpm), ON. A fase exponencial de crescimento foi obtida pela 

leitura da densidade ótica (DO) em espectrofotômetro de luz visível a 600 nm 
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(valor esperado entre 0,5 e 1,0). Em seguida, as bactérias foram centrifugadas 

a 500 x g durante 15 minutos, e dispersas em 10mM MgSO4 ajustando-se a 

DO600 das bactérias para 0,5. Nas triagens primárias foram usadas placas de 

cultura 245 mm x 245 mm (Corning Inc., Nova Iorque, EUA) e nas triagens 

subsequentes, placas de Petri 100 mm x 20 mm (Corning Inc., Nova Iorque, 

EUA). Tanto nas triagens primárias como nas subsequentes, as placas foram 

preparadas com meio base, imediatamente antes da distribuição das bactérias 

infectadas com os bacteriófagos. Foi usado meio NZCYM, 1,5% de ágar. A 

infecção das bactérias pelos bacteriófagos Zap Express foi obtida com o título 

de aproximadamente 150.000 pfu/ml para as triagens primárias. Assim, 1,8 ml 

de bactérias resuspensas em 10mM MgSO4 (DO600= 0,5) com 10 µl de 

bacteriófagos da biblioteca, diluídos em meio SM, foram incubadas por 15 mim, 

a 37° C. A seguir, foi acrescido 20 ml de meio NZCYM, 1% de ágar (Anexo 3) e 

a mistura foi distribuída imediatamente nas placas 245 mm x 245 mm. Nas 

triagens subsequentes, os clones provenientes de halos positivos (descrito 

posteriormente) foram diluídos de acordo com a necessidade da etapa de 

triagem (1:1000, 1:500 ou 1:100). Para as triagens subsequentes (secundária, 

terciária e quaternária) a infecção foi feita utilizando-se 200 µl das bactérias e 

10 µl dos bacteriófagos triados. Em seguida, essa mistura foi incubada por 15 

minutos a 37ºC após o que, acrescentamos 1,8 ml de meio NZCYM, 1% de 

ágar distribuído imediatamente sobre as placas. As placas foram incubadas em 

estufa bacteriológica, a 37°C, até o aparecimento dos halos translúcidos (de 4 

a 8 horas) (Anexo 6);  

 

2ª Etapa - Indução da síntese de proteínas por isopropil -D- 

tiogalactopiranosídeo (IPTG): após o aparecimento dos halos translúcidos, as 

placas foram recobertas com membranas de nitrocelulose, previamente 

embebidas em solução de 10mM de IPTG (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) 

secas à temperatura ambiente. As membranas foram colocadas 

cuidadosamente sobre as placas e sua posição, devidamente orientada. O 

conjunto foi incubado ON a 37ºC em estufa bacteriológica para a indução da 

síntese das proteínas (Anexo 6); 
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3ª Etapa - Detecção das proteínas representadas nos halos positivos por 

western blot empregando-se os anticorpos monoclonais: nesta etapa as 

membranas foram cuidadosamente removidas das placas (que foram 

guardadas a 4°C para posterior coleta dos halos/clones positivos), lavadas 6 

vezes por 30 minutos cada vez com Tampão Tris Salina e Tween 20 (TTST) 

acrescido de 0,1% de azida sódica – NaN3 (Serva, Heidelberg, Alemanha) e 

secas por 2 horas em temperatura ambiente sobre papel Whatmann (GE 

Healthcare, Chalfont St Giles UK). Em seguida, as membranas foram 

bloqueadas em TTST acrescido de 0,1% de azida sódica e 4% de BSA, por 1 

hora, a temperatura ambiente, com agitação constante. A seguir foram 

incubadas com os Mabs na concentração de 1µg/ml, a 4ºC ON, diluídos em 

TTST com 0,02% de NaN3 e 0,5% de BSA. As membranas foram novamente 

lavadas com TTST por 5 vezes, durante 20 minutos cada vez, sob agitação 

constante, e incubadas com anticorpo anti camundongo, conjugado com 

horseradish peroxidase (HRP - Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) na diluição 

1:80.000 ou anticorpo anti camundongo conjugado com fosfatase alcalina - AP 

(Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) na diluição 1:5.000, por 1 hora, a temperatura 

ambiente sob agitação. Para a detecção do anticorpo conjugado com HRP, foi 

utilizado o substrato quimioluminescente Super Signal West Pico (Thermo 

Scientific, Waltham, EUA), seguindo as instruções do fabricante. Nas triagens 

primárias foi usado o filme radiográfico CL-XPosure Film (Thermo Scientific, 

Waltham, EUA) revelado com solução reveladora e fixadora para filmes Raio-X 

(Kodak, Manaus, BR). Nas triagens subsequentes, foi empregado o 

fotodocumentador Alliance 2.7 (UVITEC Cambridge, Cambridge, UK) e o 

software UVIBAND (UVITEC Cambridge, Cambridge, UK) para detecção dos 

antígenos nas membranas. Para detecção do anticorpo conjugado com AP foi 

utilizado o substrato azul de nitro-tetrazólio (NBT) e 5-bromo-4-cloro-3-indolil 

fosfato dissódico (BCIP) (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA), nas concentrações de 

0,33 mg/ml e 0,165 mg/ml, respectivamente, diluídas em 100mM de Tris pH 

9,5, 100mM de NaCl e 5mM de MgCl2 (solução reveladora).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Após lavagens com TTST, por 5 vezes, durante 20 minutos cada vez, as 

membranas foram incubadas em solução reveladora por, no mínimo, 10 

minutos (usualmente são visíveis em 30 minutos). Em seguida, foram lavadas 
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em Tampão Tris Salina (TTS) e a reação interrompida com tampão 20mM de 

Tris, pH 2,9 e 1mM de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). Quando 

halos positivos foram visualizados em qualquer uma das etapas  de detecção 

descritos anteriormente, as membranas foram pareadas com as placas 

previamente guardadas a 4°C. Os pontos concordantes considerados positivos 

foram coletados com o auxílio de uma ponteira estéril e estocados em meio SM 

com 5% de Clorofórmio, a 4ºC por, ao menos, 24 horas antes do próximo uso. 

O clorofórmio destrói as bactérias e os fagos ficam em suspensão no 

sobrenadante e assim são utilizados nas triagens seguintes, promovendo a 

infecção de novas colônias de E. coli XL1-Blue MFR’. 

 Uma vez clonado o cDNA codificador para os antígenos reconhecidos 

pelos Mabs foi feita a excisão in vivo do fagemídeo pBK-CMV com o inserto de 

cDNA do bacteriófago  Zap Express, a análise do inserto de cDNA e a  

purificação do DNA do fagemídeo com o inserto, para posterior  

sequenciamento desse DNA.   

 

3.2.6. Titulação do bacteriófago Helper ExAssist  

 

 O bacteriófago Helper ExAssist (projetado para auxiliar na excisão do 

fagemídeo com o inserto de cDNA) foi titulado para avaliar sua estabilidade 

antes da excisão in vivo. Essa etapa se assemelha à titulação da biblioteca de 

cDNA. Assim, uma colônia de E. coli XL1-Blue MRF’ foi inoculada em meio LB 

suplementado com 0,2% de Maltose e 10 mM de MgSO4. Após proliferação as 

bactérias, foram centrifugadas, por 15 minutos a 500 x g, ressuspensas em 

10mM de MgSO4 como descrito anteriormente, exceto pela densidade ótica 

que para essa etapa deve ser igual a 1,0 (DO600 = 1,0). Para a infecção foram 

usados os bacteriófagos Helper ExAssist (estocados em freezer -80°C), 

diluídos em meio SM nas concentrações: 103 (1:1000), 104 (1:10.000) e 105 

(1:100.000). Para infectar as bactérias foi adicionado 1 µl de bacteriófagos para 

cada 200 µl de bactérias em 10 mM de MgSO4, DO600= 1,0. Bacteriófagos e 

bactérias foram, então, incubados por 15 minutos a 37°C. Em seguida, foi 

acrescido em cada tubo 3 ml de meio NZCYM Top Agar, sendo a mistura final 
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colocada em placas NZCYM 1,5% ágar, previamente preparadas. As placas 

foram incubadas a 37°C em estufa bacteriológica, ON. Foram contados os 

halos translúcidos formados pela lise das bactérias infectadas pelos 

bacteriófagos e usado o mesmo cálculo já descrito na titulação da biblioteca de 

cDNA.  

 

3.2.7. Amplificação do título do bacteriófago  Zap Express com o trecho de 
cDNA de interesse para o protocolo de excisão in vivo 

  

 Antes de iniciar o protocolo de excisão in vivo, foi avaliada a titulação 

mínima de clones isolados na triagem quaternária com o cDNA de interesse. 

Se a mesma fosse inferior a 1 x 105 pfu/ml, seria feita uma amplificação desses 

clones.   

 Para tanto, uma colônia de bactérias foi colocada em meio LB 

suplementado com 0,2% de maltose e 10 mM de MgSO4, mantida a 30ºC sob 

agitação constante (200 rpm), ON. Quando o crescimento das bactérias atingiu 

DO600 entre 0,5 e 1,0, as bactérias foram centrifugadas a 500 x g, durante 15 

minutos e resuspensas em 10 mM de MgSO4, mantendo-se a DO600 em 1,0. 

Para a amplificação,100 µl do fago clonado (estocado a 4°C numa mistura de 

Meio SM com 5% de clorofórmio) foi adicionado a 100 µl de bactérias em 10 

mM de MgSO4, 100µl de 10mM MgCl2/10mM CaCl2. Essa mistura foi incubada 

por 15 minutos a 37°C. Em seguida, foi transferida para um tubo estéril com 50 

ml de meio NZCYM e incubada durante 8 horas, a 37°C e agitação a 300 rpm. 

Ao final da incubação, foi acrescido 1,2 ml de clorofórmio, seguido de nova 

etapa de incubação por 15 minutos, a 37°C e agitação a 300 rpm. Após essa 

etapa, as amostras foram colocadas em outro tubo, centrifugadas a 12.000 x g 

por 10 minutos, a 4°C, e os clones amplificados transferidos para um novo tubo 

estéril, acrescido de algumas gotas de clorofórmio e estocados a 4°C. O 

material foi então titulado, utilizando-se o mesmo protocolo de titulação e 

cálculo empregado na titulação da banca de cDNA.  
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3.2.8. Excisão in vivo dos fagemídeos pBK-CMV, que contém os insertos de 

cDNA clonados, dos bacteriófagos  Zap Express 
 

 Após a titulação do bacteriófago Helper ExAssit, foi iniciado o protocolo 

de excisão in vivo. O princípio do método está descrito no Anexo 7.  Bactérias 

E. coli XL1-Blue MRF’ e E. coli XLOLR foram semeadas em placas com meio 

LB 2% ágar suplementado com tetraciclina 50 µg/ml e incubadas ON em estufa 

a 37°C. 

 No dia seguinte, colônias das duas bactérias foram colocadas em 

frascos separados, contendo 50 ml de meio LB suplementado com 10 mM 

MgSO4 e 0,2% de maltose e incubadas a 30°C, sob agitação a 300 rpm, ON.  

 Após essa etapa foi feita a leitura da densidade ótica das duas culturas 

em espectrofotômetro de luz visível a 600 nm (DO600), cujo valor deve ser igual 

a 1,0. As culturas foram então centrifugadas a 1000 x g, por 10 minutos e 

resuspensas em cerca de 25 ml de 10 mM de MgSO4 (as concentrações das 

culturas foram ajustadas a DO600 = 1,0, ~ 8 x 108 células/ml). 

 Em um tubo de polipropileno de 14 ml estéril (cod. 352059 - BD Falcon, 

Franklin Lakes, EUA) foram adicionados 200 µl das bactérias XL1-Blue MRF’ 

em 10 mM de MgSO4 (DO600= 1.0), 250 µl da solução do estoque de 

bacteriófagos clonados da biblioteca (com título maior que 400 pfu/µl), durante 

a triagem quaternária (ou que foram amplificados como descrito anteriormente), 

e 1 µl da solução de bacteriófago Helper ExAssist previamente titulado. Os 

tubos foram incubados a 37°C, por 15 minutos. Em seguida, foi acrescentado 3 

ml de meio LB suplementado com 10 mM de MgSO4 e 0,2% de maltose. Essa 

mistura foi novamente incubada por 3 horas, a 37°C com agitação constante 

(300 rpm) e em seguida os tubos foram aquecidos a 70°C, por 20 minutos. 

Durante o período de incubação, duas placas para cada clone excisado foram 

preparadas com meio LB 2% Agar e 50 µg/ml de canamicina (Sigma, St Louis, 

EUA). Ao término da incubação tubos com os clones excisados foram 

centrifugados a 1000 x g, por 15 minutos. O sobrenadante contendo os 

fagemídeos pBK-CMV excisados foi transferido para outro tubo estéril e 

estocado a 4°C. Duas amostras de cada clone excisado foram usadas para a 

infecção desses fagemídeos nas bactérias E. coli XLOLR. Na primeira amostra 
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foram adicionados 200 µl de bactérias XLOLR, diluídas em 10 mM de MgSO4, 

com 100 µl de sobrenadante de fagemídeos. Na segunda amostra, 200 µl de 

bactérias XLOLR com 10 µl de sobrenadante de fagemídeos. Seguiu-se um 

período de incubação a 37°C por 15 minutos, após o qual adicionamos em 

cada tubo 300 µl de meio NZCYM e foi feita nova incubação a 37°C por 45 

minutos.   

 Em seguida, as bactérias XLOLR, agora infectadas com os fagemídeos 

pBK-CMV, contendo os insertos clonados, foram semeadas nas placas LB 2% 

ágar com canamicina, previamente preparadas e incubadas ON a 37°C em 

estufa bacteriológica. Para a amplificação da bactéria XLOLR infectada com o 

fagemídeo, uma colônia foi colhida e inoculada em 3 ml de meio LB, 

suplementado com 0,2% Maltose e 10 mM de MgSO4, e incubada a 37°C, sob 

agitação a 300 rpm, ON. 

 

3.2.9. Minipreparação e análise da digestão dos insertos de interesse em gel 
de agarose 
 

 Para estimar o tamanho do inserto de cDNA dos clones isolados e 

avaliar sua qualidade, empregamos o protocolo de Minipreparação seguido da 

análise da digestão dos insertos em gel de agarose 0,7%. Para tanto, 1 ml de 

cada uma das culturas de bactérias XLOLR infectadas com o fagemídio de 

interesse foi colocada em tubos de microcentrífuga de 1.5 ml centrifugados por 

10 segundos a 14.000 rpm. O sobrenadante e as células foram ressuspensos 

em 200µl da solução STETL - 8% Sacarose, 50 mM de Tris-HCl, pH 8,0, 50 

mM de EDTA, 0,5% de Triton X-100 e 0,5 mg/ml de Lisoenzima (Thermo 

Scientific - Waltham, EUA). Essa mistura foi homogeneizada e incubada em 

água fervente durante 1 minuto, centrifugada, durante 10 minutos, temperatura 

ambiente a 14.000 rpm. Após a centrifugação, o precipitado bacteriano foi 

removido com auxílio de um palito de dente estéril. Ao sobrenadante contendo 

os fagemídeos, acrescentamos igual volume (cerca de 200 µl) de isopropanol 

resfriado a -20°C.      
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 A mistura foi incubada a -20°C por 30 minutos e centrifugada por 15 

minutos, a 4°C, 14000 x g. Em seguida, o sobrenadante foi desprezado e o 

precipitado de DNA do fagemídeo com o inserto de interesse, foi lavado 

delicadamente com 200µl de etanol 80% resfriado a -20°C. O precipitado foi 

então centrifugado por 15 minutos, a 4°C, a 14000 x g. O precipitado de DNA 

do fagemídeo com o inserto foi então seco a temperatura ambiente com os 

tubos abertos por, cerca de, 5 minutos. O precipitado foi ressuspenso com 15 

µl de água tratada com 200 µg/ml RNase A (Invitrogen, Grand Island, EUA). A 

análise das amostras de DNA do fagemídeo com os insertos foi realizada após 

digestão com 10 U/µl de Xho I (Invitrogen, Grand Island, EUA) e 15 U/µl de Eco 

RI (Invitrogen, Grand Island, EUA), conforme as combinações descritas na 

tabela 2. Para cada amostra de DNA de fagemídeo com o inserto obtida no 

protocolo de minipreparação, foram preparadas quatro combinações de meio 

reativo. 

 

Tabela 2. Meios reativos para a digestão dos sítios de restrição no DNA 
fagemídeo pBK-CMV com o inserto de interesse 
 

 A B C D 
10 x buffer H  5 µl 5 µl 5 µl 5 µl 
Xho I  (10 U/µl) 0 2,5 µl 0 2,5 µl 
EcoRI  (15 U/µl) 0 0 0,6 µl 0,6 µl 
água deionizada 35 µl 32,5 µl 34,4 µl 31,9 µl 
Total 40 µl 40 µl 40 µl 40 µl 

   

 Para cada amostra testada utilizamos 8 µl de cada meio reativo com 2 µl 

de cada amostra obtida na minipreparação. A digestão do DNA do fagemídeo 

com o inserto foi de 3 horas a 37°C (em estufa).  

 Os produtos da digestão do DNA do fagemídeo com o inserto foi 

separado em gel de 0,7 % de agarose. Para preparação do gel, a agarose foi 

dissolvida em tampão TAE (40 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA) em microondas. 

Após o resfriamento (50°C), acrescentamos 5 µl de brometo de etídio (EtBr) 

para cada 50 ml de gel. Em seguida, o gel Agarose 0,7% foi colocado em cuba 

de eletroforese horizontal Sub Cell GT, 15 x 25 cm ou 10 x 15 cm (Bio-Rad, 
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Hercules, EUA). Após a polimerização do gel o mesmo foi recoberto com o 

tampão de TAE. Foram aplicados 10 µl de cada amostra por orifício do gel, 

onde 8 µl eram da amostra digerida combinados com 2 µl de Blue Juice Gel 

loading Buffer (Invitrogen, Grand Island, EUA). O marcador usado foi a mistura 

de 10 µl do 1Kb Plus DNA ladder (Invitrogen, Grand Island, EUA) combinado 

com 2,5 µl do BlueJuice Gel loading Buffer. A separação das amostras do gel 

foi feita por aproximadamente 2 hs a 90 V. Após a separação, o gel foi 

analisado sob luz ultravioleta – UV no fotodocumentador Alliance 2.7 (UVITEC 

Cambridge, Cambridge, UK) e o software UVIBAND (UVITEC Cambridge, 

Cambridge, UK). 

 

3.2.10. Purificação do cDNA do fagemídeo pBK-CMV com os insertos de 
interesse 

 

 Uma vez avaliada a qualidade da excisão in vivo e confirmada a 

presença dos insertos após a digestão do DNA do fagemídeo pBK-CMV com 

as enzimas de restrição, iniciamos o protocolo de purificação do DNA do 

fagemídeo usando o kit QIAfilter Plasmid midi protocol (Qiagen, Valencia, 

EUA). Usamos uma colônia de bactérias XLOLR infectadas com fagemídeos 

excisados em meio LB suplementado com 10 mM mgSO4, 0,2% Maltose e 

50µg/ml de tetraclina. Essa cultura foi incubada por 8hs, a 300 rpm, 37°C. Após 

o termino da incubação, as culturas foram diluídas 1:500 e 1:1000 em meio LB 

suplementado com 10 mM mgSO4, 0,2% Maltose e 50 µg/ml de tetraciclina e 

novamente incubadas a 37°C, 300 rpm, ON. Ao término dessa etapa as 

culturas foram tratadas seguindo o protocolo do kit. Uma vez finalizado o 

protocolo de purificação do DNA do fagemídeo pBK-CMV com os insertos, a 

pureza e a quantificação do material obtido foram avaliadas. Para tanto, foi feita 

a leitura das densidades óticas a 260 nm (DO260) e a 280 nm (DO280), em 

Espectrofotômetro NanoDrop 2000c (Thermo Scientific, Waltham, EUA).          
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3.2.11. Sequenciamento dos insertos clonados inseridos no DNA do fagemídeo 
pBK-CMV 
 

 Os insertos clonados inseridos no DNA do fagemídeo pBK-CMV foram 

encaminhados para a empresa Beckman Coulter Genomics (Grenoble, 

França). 

 O sequenciamento foi realizado utilizando-se o método de eletroforese 

de capilaridade (Sanger)73 no sequenciador Applied Biosystems 3730xl DNA 

Analyser (Life Technologies, Carlsbad, EUA), usando-se kit Big-dye® 

Terminator v3.1 (Life Technologies, Carlsbad, EUA). As reações foram 

preparadas de acordo com instruções do fabricante. Foi utilizado como Primer 

o M13-20 nas direções direta e inversa de leitura (primers forward e reverse).    

 
3.2.12. Análise das sequências por bioinformática para identificação dos 
cDNAs isolados  

 

 As sequências dos primers T3 e T7 foram enviadas nos formatos “.doc” 

e “.pdf”.  O primer T7 é a sequência inversa/complementar da sequência do 

inserto. Desse modo, foi obtida a sequência inversa a partir do primer T7, 

utilizando-se recurso de bioinformática disponível gratuitamente no site do 

Instituto Pasteur (http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::revseq). Já a 

sequência obtida do primer T3 estava no sentido direto de leitura. As duas 

sequências foram então, sobrepostas e onde houve o alinhamento das bases, 

pesquisamos a homologia no software de bioinformática Basic Local Alignment 

Search Tool – BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) do National Center 

for Biotechnology Information (NCBI).  

      

3.2.13. Expressão dos Mabs em tumores ósseos  
 

 A expressão dos Mabs foi avaliada pela técnica de imunohistoquímica 

no tecido ósseo de pacientes em seguimento no Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IOT-

FMUSP). Esses pacientes eram portadores de tumores ósseos e foram 

submetidos à biópsia para diagnóstico da doença. O material foi analisado e 

http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::revseq
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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gentilmente cedido pelo Serviço de Patologia do IOT. Estudamos biópsias de 

36 pacientes cujos diagnósticos foram: osteossarcoma, osteoblastoma, 

condrossarcoma e leiomiossarcoma do tecido ósseo. 

 Inicialmente removemos a parafina, ou seja, as lâminas foram colocadas 

em estufa a 60 C por 30 minutos seguida da imersão em xilol durante 9 

minutos, 3 vezes. Em seguida, foram desidratadas em álcool absoluto 100% 

por 5 minutos (2 vezes), álcool 96%, por 3 minutos (2 vezes) e reidratadas em 

água destilada por 5 minutos. Finalizada esta etapa, as laminas foram 

colocadas em solução salina tris-tamponada –TBS (0,5 M de Tris HCl (Sigma, 

Saint Louis, EUA), pH=7,6 acrescida de 0,15M de cloreto de sódio (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), na proporção de 1:10. A recuperação do sítio 

antigênico foi feita por aquecimento em forno de micro-ondas. Para tanto, as 

lâminas foram imersas em tampão citrato (10mM de ácido cítrico mono 

hidratado, ajustando pH=6,0 com NaOH).  

 Após exposição antigênica usamos o método de imunoperoxidase com o 

kit LSAB – Labeled Streptavidin-Biotin Method (Dako, Carpinteria, EUA), 

seguindo as instruções do fabricante. A peroxidase endógena foi bloqueada 

com solução a 3% de Peróxido de Hidrogênio - H2O2 (Merck, Hohenbrunn, 

Alemanha) em álcool metílico por 30 minutos. Em seguida fizemos o bloqueio 

da avidina e da biotina endógenas durante 15 minutos cada um, utilizando o kit 

de bloqueio Avidina/Biotina (Vector Laboratories Inc, Burlingame, EUA). Após 

esta etapa realizamos outro bloqueio inespecífico por 30 minutos com Protein 

Block (Dako, Carpinteria, EUA). A concentração foi de 50 µg/mL para todos os 

anticorpos testados. 

 Na montagem das lâminas usamos glicergel (Merck, Hohenbrunn, 

Alemanha). Para o controle negativo o anticorpo primário foi omitido. 
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3.2.14. Expressão do Mab PSP85-9, da osteocalcina e da osteonectina em 
osteoblastomas e osteossarcomas 
 

 A expressão do anticorpo PSP 85-9 e dos anticorpos anti-osteocalcina e 

anti-osteonectina foram avaliadas pela técnica de imunohistoquímica 

unicamente no tecido ósseo de pacientes com osteoblastomas e 

osteossarcoma que são os principais tumores ósseos primários, sendo os 

osteoblastoma tumores na maior parte dos casos benignos e os 

osteossarcomas malignos. A opção de comparar nosso anticorpo com 

anticorpos anti-osteocalcina e anti-osteonectina se deu pois são os marcadores 

mais testados nesses tipos de tumores.  

 A concentração do Mab PSP 85-9 foi de 50 µg/mL. Para a osteocalcina 

usamos o anticorpo anti-osteocalcina (GeneTex, Irvine, EUA) 5 µg/ml e para a 

osteonectina o anticorpo anti-osteonectina (GeneTex, Irvine, EUA) 5 µg/ml. A 

incubação com esses anticorpos foi ON a 4°C em câmara úmida. Nas etapas 

de lavagem, usamos Tris-HCL e Tween (Wash Buffer - Carpinteria, EUA). O 

substrato cromogênico empregado para detecção das marcações foi o 3- 

Amino - 9 Ethyl – Carbazol (AEC) (Sigma-Aldrich – St Louis, EUA) e a contra 

coloração obtida com Hematoxilina de Mayer. Na montagem das lâminas 

usamos glicergel (Merck, Hohenbrunn, Alemanha). Para o controle negativo o 

anticorpo primário foi omitido. 

 

3.2.14.1. Avaliação semiquantitativa da imunomarcação 

 Os cortes histológicos foram examinados por microscopia óptica comum 

nos aumentos de 40X e 100X para detectar os locais de positividade, seguido 

de aumentos maiores 200X e 400X para avaliar a imunomarcação. A 

positividade dos três anticorpos foi expressa como a percentagem média (%) 

de células positivas e a pela intensidade de marcação em pelo menos três 

campos diferentes. Consideramos positiva a coloração acastanhada no 

citoplasma e núcleo das células ósseas, bem como na matriz óssea. A análise 

foi semiquantitativa e usamos um sistema de escore ponderado de 12 pontos 

descrito a seguir: 
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1. Em primeiro lugar, a percentagem de células positivas em cada área foi 

avaliada com um escore de 5 pontos: 0 para <5%, 1 para 5-25%, 2 para >25-

50%, 3 para >50 - 75%, e 4 para mais de 75%74. 

2. Em segundo lugar, a intensidade da marcação das marcações positivas foi 

avaliada com um escore de 4 pontos: 0 para negativa, 1 para fraco, 2 para 

médio e 3 para a coloração intensa75,76,77. 

3. Por último, o escore ponderado para cada área foi calculado multiplicando-se 

o escore atribuído à percentagem de células positivas pelo escore atribuído à 

intensidade de marcação. Os resultados foram pontuados como negativo (0-1), 

fraco (2-3), moderado (4-6) e forte (8-12)74,78.  

 

3.2.15. Análise estatística 

 Os resultados foram analisados estatisticamente pelo programa Prism 

v.4 (Graphpad Inc., La Jolla, EUA). O teste exato de Fisher foi utilizado para 

avaliar as relações da expressão da proteína marcada pelo anticorpo PSP 85-

9, da osteocalcina e da osteonectina em osteoblastomas e osteossarcomas. O 

nível de significância adotado foi de 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Purificação dos anticorpos monoclonais (Mabs) PSP 4-5, PSP 42-22 e 
PSP 85-9 
  

 Na Tabela 3 está descrito o resultado da purificação dos anticorpos a 

partir das ascites congeladas. 

 

Tabela 3. Concentração dos Mabs PSP 4-5, PSP 42-22 e  
 PSP 85-9 após purificação 
 

   

        As figuras 2A e 2B demonstram o grau de recuperação das 

imunoglobulinas separadas no gel SDS-PAGE onde e as cadeias leves (~25 

KDa) e pesadas (~55 KDa) características de IgGs foram observadas após 

quebra das pontes dissulfeto pelo 2-mercaptoetanol (figura 2B). Nas figuras 2A 

e 2B estão indicados os anticorpos: PSP 4-5, PSP 42-22, PSP 85-9 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Gel SDS-PAGE 12% das imunoglobulinas purificadas submetidas a condições 
não-redutoras (A) e redutora (uso de 2-mercaptoetanol) (B); PM - peso molecular. 

Anticorpos purificados Concentração 

PSP 4-5 1,50 mg/ml 

PSP 42-22 1,82 mg/ml 

PSP 85-9 1,79 mg/ml 
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4.2. Avaliação da viabilidade dos Mabs por citometria de fluxo 

 

 Na Tabela 4 estão descritos os resultados, expressos em média de 

intensidade de fluorescência nas células analisadas. Cada amostra continha 

10.000 células. Nessa tabela também descrevemos os resultados obtidos de 

um experimento onde os Mabs foram purificados de uma amostra de ascite que 

ficou congelada por longo período (Mabs antigos). Podemos observar que os 

resultados são semelhantes mostrando a estabilidade dos anticorpos. 

 

 

Tabela 4. Marcações das células MG-63 pelos Mabs realizadas por 
citometria de fluxo  

Mabs novos (recém purificados)  
Intensidade média de 
fluorescência (IMF) 

MG-63 vs controle isotípico IgG1  4,80 

MG-63 vs PSP 4-5 (1,50 mg/ml) 138,32 

MG-63 vs PSP 42-22 (1,82 mg/ml) 398,64 

MG-63 vs PSP 85-9 (1,79 mg/ml) 555,23 

Mabs antigos   

MG-63 vs controle isotípico IgG1  5,45 

MG-63 vs PSP 4-5  (2,16 mg/ml) 136,74 

MG-63 vs PSP 42-22 (2,19 mg/ml) 355,46 

MG-63 vs PSP 85-9 (2,90 mg/ml) 492,12 

 

 

 Esses resultados demonstram uma boa reatividade dos anticorpos  

contra os antígenos das células MG-63, confirmando que podiam ser usados  

para a triagem da biblioteca de cDNA. O PSP 85-9 apresentou maior avidez 

pelo seu antígeno que os demais anticorpos. 
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4.3. Avaliação da viabilidade dos Mabs em Western Blot  

 

 A Figura 3 demonstra que empregando-se essa técnica foi possível 

visualizar o peso molecular dos antígenos reconhecidos pelo PSP 42-22, que é 

aproximadamente 26 kDa e pelo PSP 85-9, com cerca de 20 kDa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Western Blot dos anticorpos monoclonais PSP 42-22 (A) e PSP 85-9 
(B), testados em lisato total de células MG-63 após solubilização em RIPA 

 

 Esses resultados novamente confirmaram que era possível continuar a 

triagem da biblioteca de cDNA para identificação dos antígenos reconhecidos 

pelos nossos Mabs. No entanto, o PSP 4-5 não foi detectado por esse método. 

Esse anticorpo necessitará, provavelmente, de outra estratégia para a 

identificação de seu antígeno. 

 

4.4. Titulação da biblioteca de cDNA  

 

 Ao construirmos a biblioteca de cDNA de células MG-63, o título era de 

1,23 x 1011 pfu/ml. Após três meses a 4°C o título diminuiu, o que nos levou a 

congelá-la a -80°C. Entre a construção da biblioteca e o presente estudo se 
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passaram 10 anos. Portanto era imperativo confirmar a viabilidade da 

biblioteca, o que foi feito em três diluições e os resultados estão descritos na 

tabela 5. Os valores de aproximadamente 108 pfu/ml observados na titulação 

foram considerados adequados permitindo a continuação da triagem 

 

Tabela 5. Resultados das diferentes titulações da biblioteca de cDNA de 
células MG-63 

 
 

103 
(1:1000) 

104 

(1:10000) 
105 

(1:100000) 

(nº) halos 
translúcidos  

(80) 8 x 107 pfu/ml (5) 5 x 107 pfu/ml (1) 10 x 107 

(nº) halos 
azuis  

(11) 1,1 x 107 pfu/ml (1) 1 x 107 (0) 

Média  7,66 x 107 (halos translúscidos)  – 0,7 x 107 
(halos azuis)  =  6,96 x 107 pfu/ml 

 

 

4.5. Isolamento do cDNA codificador para os antígenos reconhecidos pelos 
anticorpos monoclonais PSP 42-22 e PSP 85-9 
 

4.5.1. Triagem primária do cDNA codificador para o antígeno reconhecido pelo 
anticorpo monoclonal PSP 42-22 

 

 Para o isolamento do clone reconhecido pelo PSP 42-22 inicialmente 

foram preparadas placas de cultura, em triplicata, nas quais foram semeadas 

bactérias XL1-Blue MRF’ infectadas com 180.000 pfu/ml por placa. Usamos 

dois sistemas de detecção quimioluminescente e NBT/BCIP. Os resultados 

estão descritos na tabela 6. Nas placas triadas utilizando-se o sistema 

quimioluminescente e NBT/BCIP, dos 180.000 pfu/ml (180.000 pfu/ml por 

placa), inúmeros halos translúcidos foram observados, contudo somente seis 

clones positivos foram detectados e colhidos (1A-1; 1B-1; 2B-1; 3B-1, 3B-2 e 

3B-3). Já nas placas triadas utilizando-se a fosfatase alcalina, 5 clones foram 

detectados e colhidos (1B-1, 2B-1, 3B-1, 3B-2 e 3B-3). 
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Tabela 6. Triagem primária da biblioteca de cDNA para o Mab PSP 42-22 

 Identificação 
das placas 

(N° de halos translúcidos) / 
clones positivos detectados 

Clones positivos 
coletados 

Quimioluminescente 

1A (vários) /  1 + 1A-1  

2A (vários) / Negativo - 

3A (vários) / Negativo - 

NBT/BCIP 

1B (vários) /  1 + 1B-1 

2B (vários) /  1 + 2B-1 

3B (vários) /  3 + 3B-1, 3B-2 e 3B-3 

 

 

4.5.2. Triagem secundária do cDNA para o Mab PSP 42-22 

 

 A triagem secundária foi realizada a partir dos clones positivos colhidos 

na triagem primária. Após os experimentos testando-se esses clones, somente 

o 3B-2 e 3B-3 (testados na diluição 1:1000) mantiveram a positividade. Na 

tabela 7 estão descritos os resultados observados, onde inúmeros clones foram 

positivos, porém 16 clones foram colhidos (3B2-1 a 3B2-6; e 3B3-1 a 3B3-10). 

As figuras 4 e 5 exemplificam os resultados observados nessa triagem.  

 

Tabela 7. Triagem secundária da biblioteca de cDNA utilizando o Mab PSP 42-22 
 
  

Identificação 
dos clones 

(N° de halos translúcidos) / 
clones positivos detectados 

Clones 
positivos 
coletados 

Quimioluminescente 

3B-1 (vários) / Negativo - 

3B-2 (vários) / vários + 3B2-1 à 3B2-6 

3B-3 (vários) / vários + 3B3-1 à 3B3-10 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Positividade em triagem 
secundária do clone 3B-2  

 

Figura 5. Positividade em triagem 
secundária do clone 3B-3  
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4.5.3. Triagem terciária do cDNA para o Mab PSP 42-22 

 

 A triagem terciária foi realizada em todos os clones selecionados na 

triagem secundária. Realizamos vários testes, variando a diluição e o método 

de detecção, e os clones 3B2-1, 3B2-2 e 3B2-3, testados na diluição 1:1000, 

foram os que mantiveram a positividade. Na tabela 8 estão descritos os 

resultados desse experimento, onde inúmeros clones foram positivos, porém 8 

deles foram colhidos (3B21-1 e 3B2-1-2; 3B2-2-1, 3B2-2-2 e 3B2-2-3; 3B2-3-1, 

3B2-3-2 e 3B2-3-3). As figuras 6 e 7 exemplificam esses resultados.  

 

Tabela 8. Triagem terciária da biblioteca de cDNA para o Mab PSP 42-22 

 
Identificação 
dos clones 

(N° de halos 
translúcidos) / clones 
positivos detectados 

Clones positivos coletados 

Quimioluminescente 

3B2-1 (6) / 2+ 3B2-1-1  e 3B2-1-2 

3B2-2 (4) / 4+ 3B2-2-1, 3B2-2-2 e 3B2-2-3 

3B2-3 (2) / 3+ 3B2-3-1, 3B2-3-2 e 3B2-3-3 

 

Figura 6. Positividade em triagem 
terciária do clone 3B2-2  

 

Figura 7. Positividade em triagem 
terciária do clone 3B2-3  
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4.5.4. Triagem quaternária do cDNA para o Mab PSP 42-22 

 

 Nessa etapa testamos todos os clones positivos colhidos na triagem 

terciária. Após vários testes, nos quais variamos especialmente a diluição, os 

clones 3B2-2-2 (figura 8) e 3B2-3-1 (figura 9) foram escolhidos para o protocolo 

de excisão in vivo. A escolha se baseou no fato de estarem bem isolados e 

com intensa marcação. 

 

Tabela 9. Triagem quaternária da biblioteca de cDNA utilizando o Mab PSP 42-22 

 Identificação dos clones 
(N° de halos translúcidos) / 
clones positivos detectados 

Quimioluminescente 

3B2-1-1 (16) / Negativo 

3B2-1-2 (12) /12+ 

3B2-2-1 (8) / 8+ 

3B2-2-2 (19) / 19+ 

3B2-2-3 (12) / Negativo 

3B2-3-1 (3) / 3+ 

3B2-3-2 (14) / 14+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Positividade em triagem 
quaternária do clone 3B2-2-2  

 

Figura 9. Positividade em triagem 
quaternária do clone 3B2-3-1  
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4.6. Triagem do cDNA codificador para o antígeno reconhecido pelo anticorpo 
monoclonal PSP 85-9 

 
 
4.6.1. Triagem primária do cDNA codificador para o antígeno reconhecido pelo 
anticorpo monoclonal PSP 85-9 

 

 Para o isolamento do clone reconhecido pelo Mab PSP 85-9 inicialmente 

preparamos placas de cultura, em triplicata, nas quais foram semeadas 

bactérias XL1-Blue MRF’ infectadas com 150.000 pfu/ml por placa. Nesse 

experimento o sistema de detecção escolhido foi o quimioluminescente 

(anticorpos secundários conjugados com HRP - horseradish peroxidase). Os 

resultados dessa primeira triagem estão descritos na tabela 10. Neste 

experimento, dos 450.000 pfu/ml, observamos vários halos translúcidos foram 

observados dos quais escolhemos 5 clones positivos (clone 1A-1, 1A-2, 1A-3, 

1A-4 e 1A-5). A figura 10 exemplifica esse resultado. 

 

Tabela 10. Triagem primária da biblioteca de cDNA utilizando o Mab PSP 85-9 

 
Identificação 
das placas 

(N° de halos 
translúcidos)/ clones 
positivos detectados 

Clones positivos coletados 

Quimioluminescente 

1A (vários) / 5 + 1A-1, 1A-2, 1A-3, 1A-4 e 1A-5 

2A (vários) / Negativo - 

3A (vários) / Negativo - 
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Figura 10. Positividade observada em filme radiográfico na triagem 
primária do cDNA com o Mab PSP 85-9 
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4.6.2. Triagem secundária do cDNA para o Mab PSP 85-9 
 

 A triagem secundária foi realizada a partir dos clones positivos obtidos 

na triagem primária. Após a realização dos experimentos testando os cinco 

clones, somente os 1A-1, 1A-2 e 1A-5, testados na diluição 1:1000, mantiveram 

a positividade. Na tabela 11 estão descritos os resultados desse experimento, 

onde inúmeros halos translúcidos foram observados, porém cinco clones foram 

colhidos (1A1-1, 1A1-2 e 1A1-3; 1A2-1; e 1A5-1). As figuras 11 e 12 

exemplificam esses resultados. 

  

Tabela 11. Triagem secundária da biblioteca de cDNA utilizando o Mab PSP 
85-9 

 Identificação 
dos clones 

(N° de halos 
translúcidos) / 

clones positivos 
detectados 

Clones positivos 
coletados 

Quimioluminescente 

1A-1 (vários) / 3+ 1A1-1, 1A1-2 e 1A1-3 

1A-2 (vários) / 1+ 1A2-1 

1A-3 (vários) / negativo - 

1A-4 (vários) / negativo - 

1A-5 (vários) / 1+ 1A5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 11. Positividade em triagem 
secundária do clone 1A-2  

 

Figura 12. Positividade em triagem 
secundária do clone 1A-5  
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4.6.3. Triagem terciária do cDNA para o Mab 85-9 

 

 A triagem terciária foi novamente realizada em todos os clones 

selecionados na triagem secundária. Após inúmeros testes, variando-se a 

diluição, os clones 1A1-2 e 1A5-1, testados na diluição 1:1000, foram os que 

mantiveram a positividade. Na tabela 12 estão descritos os resultados 

observados nesse experimento, onde inúmeros halos translúcidos foram 

obtidos, porém 7 clones foram colhidos (1A12-1 e 1A12-2; 1A51-1, 1A51-2, 1A51-

3, 1A51-4 e 1A51-5). As figuras 13 e 14 exemplificam os resultados observados 

nessa triagem.  

 

Tabela 12. Triagem terciária da biblioteca de cDNA utilizando o Mab PSP 85-9 

 
Identificação 
dos clones 

(N° de halos 
translúcidos) / clones 
positivos detectados 

Clones positivos 
coletados 

Quimioluminescente 

1A1-1 (vários) / negativo - 

1A1-2 (2) / 2+ 1A12-1 e 1A12-2 

1A1-3 (5) / negativo - 

1A2-1 (31) / negativo  

1A5-1 (vários) / todos + 
1A51-1, 1A51-2, 1A51-3, 

1A51-4 e 1A51-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Positividade em 
triagem terciária do clone 1A1-2  

 

Figura 14. Positividade em 
triagem terciária do clone 1A5-1  
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4.6.4. Triagem quaternária do cDNA para o Mab 85-9 

 

 A etapa de triagem quaternária foi realizada em todos os clones 

positivos colhidos na triagem terciária. Após inúmeros testes, variando-se a 

principalmente a diluição, os clones 1A1-2-2 (figura 15) e 1A5-1-3 (figura 16) 

foram escolhidos para o protocolo de excisão in vivo. A escolha se baseou no 

fato de estarem bem isolados, pela intensa marcação e por serem clones 

independentes (provenientes de clones diferentes obtidos na triagem 

secundária). Na tabela 13 estão descritos os resultados observados nesse 

experimento, onde descrevemos os clones escolhidos. 

 

Tabela 13. Triagem quaternária da biblioteca de cDNA utilizando o Mab PSP 
85-9 

 
Identificação dos clones 

(N° de halos translúcidos) / 
clones positivos detectados 

Quimioluminescente 

1A1-2-1 (4) / 4+ 

1A1-2-2 (5) / 5+ 

1A5-1-1 (5) / 5+ 

1A5-1-2 (11) / 11+ 

1A5-1-3 (22) / 22+ 

1A5-1-4 (11) / 11+ 

1A5-1-5 (11) / 11+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Positividade em triagem 
quaternária do clone 1A1-2-2 

 

Figura 16. Positividade em triagem 
quaternária do clone 1A5-1-3 
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4.7. Titulação do bacteriófago Helper ExAssist 

 

 Previamente à excisão in vivo verificamos o título do bacteriófago Helper 

ExAssist em ao menos três diluições, pois o nível aceito é de aproximadamente 

1010 pfu/ml. Esses resultados estão descritos na Tabela 17 e foram 

considerados adequados. 

 

Tabela 17. Resultados da titulação do bacteriófago Helper ExAssist  

 
 

103 
(1:1000) 

104 

(1:10000) 
105 

(1:100000) 

1ª titulação  
Impossível 

contar 
(1084) 10,84 x 109 pfu/ml  

ou 10,84 x 106 pfu/µl 
(134) 13,4 x 109 pfu/ml 

ou 13,4 x 106 pfu/µl 

2ª titulação 
Impossível 

contar 
(1000) 1.0 x 1010 pfu/ml  

ou 10 x 106 pfu/µl 
(201) 20,1 x 109 pfu/ml 

ou 20,1 x 106 pfu/µl 

 

 

4.8. Amplificação do título do bacteriófago  Zap Express com o trecho de 
cDNA de interesse na excisão in vivo 

 

 Na triagem quaternária isolamos os clones com o trecho de cDNA de 

interesse para PSP 42-22 (3B2-2-2 e 3B2-3-1) e PSP 85-9 (1A1-2-2 e 1A5-1-

3). Na excisão in vivo avaliamos a titulação dos clones isolados. Como o cDNA 

para PSP 42-22 não atingiu a concentração obrigatória, ou seja, maior do que 1 

x 105 pfu/ml, os clones foram amplificados. Na tabela 18 estão descritos os 

resultados dessa amplificação. 

 

Tabela 18. Resultados observados na titulação dos clones com cDNA que 
expressam o antígeno para o Mab PSP 42-22  

Clone 
amplificado 

104 

(1:10000) 
106 

(1:100000) 
109 

(1:1000000000) 

3B2-2-2 
(1 halo translúcido)  

1,0 x 107 pfu/ml  
ou 1,0 x 104 pfu/µl 

nenhum halo 
translúcido 

nenhum halo 
translúcido 

3B2-3-1 
(84 halos translúcidos) 

8,4 x 108 pfu/ml  
ou 8,4 x 104 pfu/µl 

nenhum halo 
translúcido 

nenhum halo 
translúcido 
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 A titulação dos clones com cDNA para o PSP 85-9 foi suficiente e 

portanto realizamos a excisão in vivo sem necessidade de amplificação 

(obtivemos 1A1-2-2 com ~1,0 x 105 pfu/ml e 1A5-1-3 com 2,2 x 105 pfu/ml).  

 

4.9. Excisão in vivo dos fagemídeos pBK-CMV, com os insertos de cDNA 

clonados, dos bacteriófagos  Zap Express, Minipreparação e análise da 
digestão dos insertos de interesse 
 

 A figura 17 demonstra o gel do produto de digestão do cDNA do 

fagemídeo obtidos do clone 3B2-3-1 através da triagem do PSP 42-22 e a 

figura 18 demonstra o cDNA obtidos dos clones 1A12-2 e 1A51-3 através da 

triagem do PSP 85-9. O tamanho do inserto do clone 3B2-3-1 é de 

aproximadamente 1401 bp, contudo o inserto não está visível no gel. O 

tamanho do inserto do clone 1A1-2-2 é de aproximadamente 950 bp e do 

inserto do clone 1A5-1-3 é de 750 bp. 

 Após a confirmação do peso molecular do fagemídeo e dos insertos 

todos os clones foram submetidos à purificação usando o kit QIAfilter Plasmid 

midi protocol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gel de agarose – Análise de digestão do inserto 3B2-3-1 reconhecido pelo 
Mab PSP 42-22. As amostras estão dispostas na seguinte ordem: Situação A: 
amostra sem digestão; B: digestão através da enzima Xho I; C: digestão através da 
enzima EcoRI; D: digestão através das enzimas Xho I e EcoRI; Amostras: 1: utilizado 
10µl de sobrenadante de fagemídeos; 2: utilizado 100µl de sobrenadante de 
fagemídeos. Teste realizado em duplicata. 

12000  – 

 

 

 

 

 

 

5000  – 

 

 

 

 

 

 

3000  – 

 

 

 

 

 

 

2000  – 

 

 

 

 

 

 

1650  – 

 

 

 

 

 

 

1000  – 

 

 

 

 

 

 

500  – 

 

 

 

 

 

 

850  – 

 

 

 

 

 

 

650  – 

 

 

 

 

 

 
100  – 

 

 

 

 

 

 

(bp)    Std       1A      1B      1C      1D      2A      2B       2C     2D                  1A      1B      1C      1D       2A      2B      2C     2D    

 



R e s u l t a d o s  | 46 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4.10. Purificação do cDNA do fagemídeo pBK-CMV com os insertos de 
interesse  
 

  

 Os resultados da purificação do DNA do fagemídeo pBK-CMV com os 

insertos estão descritos na tabela 19. A quantidade de DNA obtido foi elevada 

e o grau de pureza (razão DO260/DO280) considerado adequado. 

 

Tabela 19. Resultados observados da purificação do DNA do 
fagemídeo pBK-CMV com os insertos de interesse 

Clone Concentração do DNA (ng/µl) DO260/DO280 

3B2-3-1 (PSP 42-22) 1532,3 1,92 

1A1-2-2 (PSP 85-9) 3633,7 1,90 

1A5-1-3 (PSP 85-9) 3891,9 1,91 

 

 Após a análise desses resultados, os DNA do fagemídeo pBK-CMV, com 

o inserto de cada clone isolado, foram enviados para o sequenciamento. 
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Figura 18. Gel de agarose – Análise de digestão dos insertos 1A12-2 e 1A51-3 
reconhecidos pelo Mab PSP 85-9. As amostras estão dispostas na seguinte ordem: 
Situação A: amostra sem digestão; B: digestão através da enzima Xho I; C: digestão 
através da enzima EcoRI; D: digestão através das enzimas Xho I e EcoRI; Amostras: 1: 

utilizado 10µl de sobrenadante de fagemídeos obtidos do clone 1A12-2; 2: utilizado 100µl 

de sobrenadante de fagemídeos obtidos do clone 1A12-2; 3: utilizado 10µl de 

sobrenadante de fagemídeos obtidos do clone 1A51-3; 4: utilizado 100µl de sobrenadante 

de fagemídeos obtidos do clone 1A51-3. 
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4.10. Sequenciamento dos insertos clonados inseridos no DNA do fagemídeo 
pBK-CMV 
 

4.10.1. Sequenciamento relativo ao PSP 42-22 
 
 Através do sequenciamento foi obtida a sequência de nucleotídeos 

descrita a seguir:  

 
T3 
CTGGCAGGTCGACACTAGTGGATCCAAAGAATTCGGCACGAGGAGAGTCTCTGGGAGACA
GGCACCTGCGGACGCTGCAGATAAGTTACGACGCACTGAAAGATGAAAATTCTAAGCTGA
GAAGAAAGCTGAATGAGGTTCAGAGCTTCTCTGAAGCTCAAACAGAAATGGTGAGGACGC
TTGAGCGGAAGTTAGAAGCAAAAATGATCAAGGAGGAAAGCGACTACCACGACCTGGAGT
CGGTGGTTCAGCAGGTGGAGCAGAACCTGGAGCTGATGACCAAACGGGCTGTAAAGGCA
GAAAACCACGTCGTGAAACTAAAACAGGAAATCAGTTTGCTCCAGGCGCAGGTCTCCAACT
TCCAGCGAGAGAATGAAGCCCTGCGGTGCGGCCAGGGCGCCAGCCTGACCGTGGTGAAG
CAGAACGCCGACGTGGCCCTGCAGAACCTCCGGGTGGTCATGAACAGTGCACAGGCTTC
CATCAAGCAACTGGTTTCCGGAGCTGAGACACTGAATCTTGTTGCCGAAATCCTTAAATCT
ATAGACAGAATTTCTGAAGTTAAAGACGAGGAGGAAGACTCTTGAGGACCCCTGGGTGTTC 
TCAGCATGAAGCTCCGTGTATACCCTGAGGTCACCACCGCTCGATCTAAATGTGCAGTTGT
GTCCTTAAATATGCAGTCTTCACCCAGAGTAAAGTGTTGATCGCAAGAGTCCAGTGTCGTG
CCCTCAGCCAGTTCTTGGCCACCACAATGGGAGCAGCCCTGGCCGAGTTGTCTCTGTGGT
TTCTATGCAGCCCTTCTTGGCGAAATTCCTGCGATCTTATAGATTCTAATGAGCTCTTGGAA
GACATTGTCATAAAAGCCAGTGATTTTAAGAAAAAGAGTGGTTCTGGAATCAGTGTTTTCCA
GTCCCATCCCAGAACATCAGTTGTAAGATAAGTACAATTGGTTGTCCTTGATTTCATAAGTA
GAACAAACACTAAATGTGCCTCTGAGATGGCCACCCCGGGCAGGGACCTGTGCCTTCCGC
CGATGCTCAGGGCTCCCTCTGGCTCCCGGGTCACTCTTGTGGCCCCAGTGGGTGGTCCCT
GCAGTCATGGCCTGAGTGCGCAGGGGCCACCGCGTGGCTGCTGCTGTCTCCTCCGGGAC
CACGGGGACCAAGGTCCACGTTCCGTGCTGTGAAGCTGTCCAgatgtgctcctttggctgggggttctggt
ggacgtttcaagtgcattttgacaatgcaggtaaaattcaggaattcaagtatgtgcccgggtctgtcagggcccagttgcct 

 
 
Sentido T7 
tttgATTTCACCCGGGTGGAATCGATGGGCCCGCGGCCGCTCTAGAAGTACTCTCGAGTTTT
TTTTTTTTTTTTTTGCGGTGAACTACAGAATTTATTAAATAAGAAAGCTATCAATTGGAACAG
GAGGAAAAAAAAGTTTTAAAAAAAATCTATAGGAAAATAGTCAAAAAAGCATTTAGTGCTCG
TCGCCGTCCCTCTGAGGGGGGCCGTCAGAAAGGCAACTGGGACCTGACAGACCCGGGCA
CATACTTGAAATTCCTGAATTCTAACCTGCATTGTACAAAATGCCACTTGAAACGTCCACCA
GAACCCCCAGCCAAAGAGGCACATCTGGACAGCTTCACAGCACGGAACGTGTGACCTTGG
TCCCCGTGGGTCCCGGAGGAGGACAGCAGCAGCCACGCGGTGGCCCCTGCGCACTCAG
GCCATGACTGCAGGGACCACCCACTGGGGCCACAAGAGTGACCCGGGAGCCAGAGGGA
GCCCTGAGCATCGGCGGAAGGCACAGGTCCCTGCCCGGGGTGGCCATCTCAGAGGCACA
TTTAGTGTTTGTTCTACTTATGAAATCAAGGACAACCAATTGTACTTATCTTACAACTGATGT
TCTGGGATGGGACTGGAAAACACTGATTCCAGAACCACTCTTTTTCTTAAAATCACTGGCTT
TTATGACAATGTCTTCCAAGAGCTCATTAGAATCTATAAGATCGCAGGAATTTCGCCAAGAA
GGGCTGCATAGAAACCACAGAGACAACTCGGCCAGGGCTGCTCCCATTGTGGTGGCCAA
GAACTGGCTGAGGGCACGACACTGGACTCTTGCGATCAACACTTTACTCTGGGTGAAGAC
TGCATATTTAAGGACACAACTGCACATTTAGATCGAGCGGTGGTGACCTCAGGGTATACAC
GGAGCTTCATGCTGAGAACACCCAGGGGTCCTCAAGAGTCTTCCTCCTCGTCTTTAACTTC
AGAAATTCTGTCTATAGATTTAAGGATTTCGGCAACAAGATTCAGTGTCTCAGCTCCGGAAA
CCAGTTGCTTGATGGAAGCCTGTGCACTGTTCATGACCACCCGGAAGTTCTGCAGGGCCA
CGTCGGCGTTCTGCTTCACCACGGTCAGGCTGGGGCCTGGCCGCACCGcagggttcattctctcgc
tggaaattggaaactgcgcctggagcaactgatttcctgtttaattttcccgacggggtttctgcctttacagcccgtttgggcatcagct 
ccaggttctgtccacctggtgaaccccgaactccaggtcgggggaagccct 
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Sentido T7 inverso 
agggcttcccccgacctggagttcggggttcaccaggtggacagaacctggagctgatgcccaaacgggctgtaaaggcagaaac
cccgtcgggaaaattaaacaggaaatcagttgctccaggcgcagtttccaatttccagcgagagaatgaaccctgCGGTGCGG
CCAGGCCCCAGCCTGACCGTGGTGAAGCAGAACGCCGACGTGGCCCTGCAGAACTTCCG
GGTGGTCATGAACAGTGCACAGGCTTCCATCAAGCAACTGGTTTCCGGAGCTGAGACACT
GAATCTTGTTGCCGAAATCCTTAAATCTATAGACAGAATTTCTGAAGTTAAAGACGAGGAGG
AAGACTCTTGAGGACCCCTGGGTGTTCTCAGCATGAAGCTCCGTGTATACCCTGAGGTCA
CCACCGCTCGATCTAAATGTGCAGTTGTGTCCTTAAATATGCAGTCTTCACCCAGAGTAAA
GTGTTGATCGCAAGAGTCCAGTGTCGTGCCCTCAGCCAGTTCTTGGCCACCACAATGGGA
GCAGCCCTGGCCGAGTTGTCTCTGTGGTTTCTATGCAGCCCTTCTTGGCGAAATTCCTGCG
ATCTTATAGATTCTAATGAGCTCTTGGAAGACATTGTCATAAAAGCCAGTGATTTTAAGAAA
AAGAGTGGTTCTGGAATCAGTGTTTTCCAGTCCCATCCCAGAACATCAGTTGTAAGATAAG
TACAATTGGTTGTCCTTGATTTCATAAGTAGAACAAACACTAAATGTGCCTCTGAGATGGCC
ACCCCGGGCAGGGACCTGTGCCTTCCGCCGATGCTCAGGGCTCCCTCTGGCTCCCGGGT
CACTCTTGTGGCCCCAGTGGGTGGTCCCTGCAGTCATGGCCTGAGTGCGCAGGGGCCAC
CGCGTGGCTGCTGCTGTCCTCCTCCGGGACCCACGGGGACCAAGGTCACACGTTCCGTG
CTGTGAAGCTGTCCAGATGTGCCTCTTTGGCTGGGGGTTCTGGTGGACGTTTCAAGTGGC
ATTTTGTACAATGCAGGTTAGAATTCAGGAATTTCAAGTATGTGCCCGGGTCTGTCAGGTC
CCAGTTGCCTTTCTGACGGCCCCCCTCAGAGGGACGGCGACGAGCACTAAATGCTTTTTT
GACTATTTTCCTATAGATTTTTTTTAAAACTTTTTTTTCCTCCTGTTCCAATTGATAGCTTTCT
TATTTAATAAATTCTGTAGTTCACCGCAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCGAGAGTACTTCTAG 
AGCGGCCGCGGGCCCATCGATTCCACCCGGGTGAAATcaaa 

 

 
4.10.2. Análise das sequências por bioinformática para identificação dos 
cDNAs isolados relativo ao PSP 42-22 

 

 Através do alinhamento da sequência obtivemos 14 sequências 

descritas no Homo sapiens que apresentaram identidade entre 95 e 99%, estas 

estão descritas na figura 20 gerada pelo programa BlastN 2.2.29+ em 

15/05/2014. 

 Dentre as sequências encontradas, a que possui o resultado de maior 

concordância, ou seja 99% de identidade, está descrita pela National Center for 

Biotechnology Information como: "Homo sapiens serologically defined colon 

cancer antigen 3 (SDCCAG3), transcript variant 3, mRNA" código de referência 

NM_001039708.1 (conteúdo disponível no anexo 8). O alinhamento detalhado 

está exibido na figura 21. 
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 Figura 20. Listagem das seqüências identificadas após alinhamento, pelo 
programa BlastN, para o inserto do clone 3B2-3-1 relativo ao Mab PSP 42-22 
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Figura 21. Alinhamento da seqüência com maior identidade 
para o inserto do clone 3B2-3-1 relativo ao Mab PSP 42-22 
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4.10.3. Sequenciamento relativo ao PSP 85-9 – clone 1A12-2 

 
 O clone 1A12-2 selecionado na triagem forneceu as sequências de 

nucleotídeos descritas a seguir: 

Clone 1A12-2 
Sentido T3 
gGAGACTGCACGTCGACACTAGTGGATCCAAAGAATTCGGCACGAGGGTTTTTTAATCTAA
CAACTACTTTTGGGGACTTGCCCACATCTCTGGGATTTGAATGGGGATTGTATCCCATTTTA
CTGTCTTTTAGGTTTACATTTACCACGTTTCTCTTCTCTGCTCCCCTTGCCCACTGGGGACT
CCTCTTTGGCTCCTTGAAGTTTGCTGCTTAGAGTTGGAAGTGCAGCAGGCAGGTGATCATG
CTGCAAGTTCTTTCTGGACCTCTGGCAAAGGGAGTGGTCAGTGAAGGCCATCGTTACCTTG
GGATCTGCCAGGCTGGGGTGTTTTCGGTATCTGCTGTTCACAGCTCTCCACTGTAATCCGA
ATACTTTGCCAGTGCACTAATCTCTTTGGAGATAAAATTCATTAGTGTGTTACTAAATGTTAA
TTTTCTTTTGCGGAAAATACAGTACCGTGTCTGAATTAATTATTAATATTTAAAATACTTCATT
CCTTAACTCTCCCTCATTTGCTTTGCCCACAGCCTATTCAGTTCCTTTGTTTGGCAGGATTC
TGCAAAATGTGTCTCACCCACTACTGAGATTGTTCAGCCCCTGATGTATTTGTATTGATTTG
TTTCTGGTGGTAGCTTGTCCTGAAATGTGTGTAGAAAGCAAGTATTTTATGATAAAAATGTT
GTGTAGTGCATGCTCTGTGTGGAATTCAGAGGAAAACCCAGATTCAGTGATTAACAATGCC
AAAAAATGCAAGTAACTAGCCATTGTTCAAATGACAGTGGTGCTATTTCTCTTTTGTGGCCT
TTTAGACTTTTGTTGCCCTAAAATTCCATTTTATTGGGAACCCATTTTCCACCTGGTCTTTCT
TGACAGGGTTTTTTTCTACTTTAAACAGTTTCTAAATAAAATTCTGTATTTCAAGAGTAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCGAGAGTACTTCTAGAGCGGCCGCGGGCCCATCGATTT
TCCACCCGGGTGGGGTACCAGGTAAGTGTACCCAATTCGCCCTATAGTGAGTCGTATTACA
ATTCACTGGCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGGCGTTACCCAACTTAA
TCGCCTTGCAGCACATCCCCCTTTCGCCAGCTGGCGTAAAACCAAAAGgcccgcaccgatcgccct
tcccaacagttgcccagcctgaatggcgaatggaaatccaaattttaaagggaaaaaggggtaaaacaacggatccaaatggttgg
ggaatttaaaatccaagtcccaagggccatttcagg 

 
Sentido T7 
catgGTACCCACCCGGGTGGAAATCGATGGGCCCGCGGCCGCTCTAGAAGTACTCTCGAGT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTACTCTTGAAATACAGAATTTTATTTAAAAACTGTTTAAAGT
AAAAAAAAACCCTGTCAAGAAAGACCAGGTGGAAAATGGGTTCCCAATAAAATGGAATTTTA
GGGCAACAAAAGTCTAAAAGGCCACAAAAGAGAAATAGCACCACTGTCATTTGAACAATGG 
CTAGTTACTTGCATTTTTTGGCATTGTTAATCACTGAATCTGGGTTTTCCTCTGAATTCCACA
CAGAGCATGCACTACACAACATTTTTATCATAAAATACTTGCTTTCTACACACATTTCAGGAC
AAGCTACCACCAGAAACAAATCAATACAAATACATCAGGGGCTGAACAATCTCAGTAGTGG
GTGAGACACATTTTGCAGAATCCTGCCAAACAAAGGAACTGAATAGGCTGTGGGCAAAGCA
AATGAGGGAGAGTTAAGGAATGAAGTATTTTAAATATTAATAATTAATTCAGACACGGTACT
GTATTTTCCGCAAAAGAAAATTAACATTTAGTAACACACTAATGAATTTTATCTCCAAAGAGA
TTAGTGCACTGGCAAAGTATTCGGATTACAGTGGAGAGCTGTGAACAGCAGATACCGAAAA
CACCCCAGCCTGGCAGATCCCAAGGTAACGATGGCCTTCACTGACCACTCCCTTTGCCAG
AGGTCCAGAAAGAACTTGCAGCATGATCACCTGCCTGCTGCACTTCCAACTCTAAGCAGCA
AACTTCAAGGAGCCAAAGAGGAGTCCCCAGTGGGCAAGGGGAGCAGAGAAGAGAAACGT
GGTAAATGTAAACCTAAAAGACAGTAAAATGGGATACAATCCCCATTCAAATCCCAGAGAT
GTGGGCAAGTCCCCAAAAGTAGTTGTTAGATTAAAAAACCCTCGTGCCGAATTCTTTGGAT
CCACTAGTGTCGACCTGCAGGCGCGCGAGCTCCAGCTTTTGTTCCCTTTAGTGAGGGTTA
ATTTCGAGCTTGGCGTAATCAAGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCAC
AATTCCACACAATATACGAGCCGGAAGTATAAAGTGTAAAGCCTGGGGGTGCCTAATGAGT
gagctaactcacagtaattgcggctagcggatctgacggttcactaaaccagctctgcttaataagacctcccaccgtaccgcctacc
ggccatttgcgtcaatggggccggaatttttacaaatttttgga 
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Sentido T7 reverso 
tccaaaaatttgtaaaaattccggccccattgacgcaaatggccggtaggcggtacggtgggaggtcttattaagcagagctggtttag
tgaaccgtcagatccgctagccgcaattactgtgagttagctcACTCATTAGGCACCCCCAGGCTTTACACTTTA
TACTTCCGGCTCGTATATTGTGTGGAATTGTGAGCGGATAACAATTTCACACAGGAAACAG
CTATGACCTTGATTACGCCAAGCTCGAAATTAACCCTCACTAAAGGGAACAAAAGCTGGAG
CTCGCGCGCCTGCAGGTCGACACTAGTGGATCCAAAGAATTCGGCACGAGGGTTTTTTAA
TCTAACAACTACTTTTGGGGACTTGCCCACATCTCTGGGATTTGAATGGGGATTGTATCCC
ATTTTACTGTCTTTTAGGTTTACATTTACCACGTTTCTCTTCTCTGCTCCCCTTGCCCACTGG
GGACTCCTCTTTGGCTCCTTGAAGTTTGCTGCTTAGAGTTGGAAGTGCAGCAGGCAGGTG
ATCATGCTGCAAGTTCTTTCTGGACCTCTGGCAAAGGGAGTGGTCAGTGAAGGCCATCGTT
ACCTTGGGATCTGCCAGGCTGGGGTGTTTTCGGTATCTGCTGTTCACAGCTCTCCACTGTA
ATCCGAATACTTTGCCAGTGCACTAATCTCTTTGGAGATAAAATTCATTAGTGTGTTACTAAA
TGTTAATTTTCTTTTGCGGAAAATACAGTACCGTGTCTGAATTAATTATTAATATTTAAAATAC
TTCATTCCTTAACTCTCCCTCATTTGCTTTGCCCACAGCCTATTCAGTTCCTTTGTTTGGCA
GGATTCTGCAAAATGTGTCTCACCCACTACTGAGATTGTTCAGCCCCTGATGTATTTGTATT
GATTTGTTTCTGGTGGTAGCTTGTCCTGAAATGTGTGTAGAAAGCAAGTATTTTATGATAAA
AATGTTGTGTAGTGCATGCTCTGTGTGGAATTCAGAGGAAAACCCAGATTCAGTGATTAAC
AATGCCAAAAAATGCAAGTAACTAGCCATTGTTCAAATGACAGTGGTGCTATTTCTCTTTTG
TGGCCTTTTAGACTTTTGTTGCCCTAAAATTCCATTTTATTGGGAACCCATTTTCCACCTGGT
CTTTCTTGACAGGGTTTTTTTTTACTTTAAACAGTTTTTAAATAAAATTCTGTATTTCAAGAGT
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCGAGAGTACTTCTAGAGCGGCCGCGGGCCCATC
GATTTCCACCCGGGTGGGTACcatg  

 
 
4.10.4. Análise das sequências por bioinformática para identificação dos 
cDNAs isolados relativo ao PSP 85-9 – clone 1A12-2 
 
 Através do alinhamento da sequência obtivemos 14 sequências 

descritas no Homo sapiens que apresentaram identidade entre 85 e 100%, 

descritas na figura 22 gerada pelo programa BlastN 2.2.29+ em 19/06/2014. 

 Dentre as sequências encontradas, a que possui o resultado de maior 

concordância é descrita pela National Center for Biotechnology Information 

como: "Homo sapiens microtubuleassociated protein, RP/EB family, member 1 

(MAPRE1), mRNA" código de referência NM_012325.2 (conteúdo disponível no 

anexo X). O alinhamento detalhado está exibido na figura 23. 

  
 
 



R e s u l t a d o s  | 53 

 

 
Figura 22. Listagem das seqüências geradas após alinhamento, pelo programa 
BlastN, para o inserto do clone 1A12-2 relativo ao Mab PSP 85-9 
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Figura 23. Alinhamento da seqüência com maior identidade para o inserto 
do clone 1A12-2 relativo ao Mab PSP 85-9 
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4.10.5. Sequenciamento relativo ao PSP 85-9 – clone 1A15-3 
 
 
Clone 1A51-3 
Sentido T3 
agcGAGACTGCAGGTCGACACTAGTGGATCCAAAGAATTCGGCACGAGGCGTCAATGCCC
CGGACCTCTACATTCCAGCAATGGCTTTCATCACCTACGTTTTGGTGGCTGGTCTTGCGCT
GGGGACCCAGGATAGGTTCTCCCCAGACCTCCTGGGGCTGCAAGCGAGCTCAGCCCTGG
CCTGGCTGACCCTGGAGGTGCTGGCCATCCTGCTCAGCCTCTATCTGGTCACTGTCAACA
CCGACCTCACCACCATCGACCTGGTGGCCTTCTTGGGCTACAAATATGTCGGGATGATTG 
GCGGGGTCCTCATGGGCCTGCTCTTCGGGAAGATTGGCTACTACCTGGTGCTGGGCTGGT
GCTGCGTGGCCATCTTTGTGTTCATGATCCGGACGCTGCGGCTGAAGATCTTGGCAGACG
CAGCAGCTGAGGGGGTCCCGGTGCGTGGGGCCCGGAACCAGCTGCGCATGTACCTGACC
ATGGCGGTGGCGGCGGCGCAGCCTATGCTCATGTACTGGCTCACCTTCCACCTGGTGCG
GTGAGCGCGCCCGCTGAACCTCCCGCTGCTGCTGCTGCTGCTGGGGGCCACTGTGGCCG
CCGAACTCATCTCCTGCCTGCAGGCCCCAAGGTCCACCCTGTCTGGCCACAGGCACCGCC
TCCATCCCATGTCCCGCCCAGCCCCGCCCCCAACCCAAGGTGCTGAGAGATCTCCAGCTG
CACAGGCCACCGCCCCAGGGCGTGGCCGCTGTTACAGAAACAATAAACCCTGATGGGCAT
GGCAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCGAGAGTACTTCTAGAGCGGCCGCGGGCCCATCGATTT
TCCACCCGGGTGGGGTACCAGGTAAGTGTACCCAATTCGCCCTATAGTGAGTCGTATTACA
ATTCACTGGCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGGCGTTACCCAACTTAA
TCGCCTTGCAGCACATCCCCCTTTCGCCAGCTGGCGTAATAGCGAAGAGGCCCGCACCGA
TCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGCCTGAATGGCGAATGGAGATCCAATTTTTAAGTGTAT
AATGGGTTAAACTACTGATTCTAATTGTTTGGGTATTTTAGATTCAcagtcccaaggctcatttcaggc 
ccctcagtcctcacagtctgttcatgatcataatcagccataccacattttgtaaaggttttacttgctttaaaaaacctcccaaacctcccc
ctgaacctgaaacataaaatgaatggaattggtggtggtaacttgtttattggccctt 

 
Sentido T7 
ttagCTTCTGGTACCACCCGGGTGGAAATCGATGGGCCCGCGGCCGCTCTAGAAGTACTCT
CGAGTTTTTTTTTTTTTTTTTTGCCATGCCCATCAGGGTTTATTGTTTCTGTAACAGCGGCCA
CGCCCTGGGGCGGTGGCCTGTGCAGCTGGAGATCTCTCAGCACCTTGGGTTGGGGGCGG
GGCTGGGCGGGACATGGGATGGAGGCGGTGCCTGTGGCCAGACAGGGTGGACCTTGGG
GCCTGCAGGCAGGAGATGAGTTCGGCGGCCACAGTGGCCCCCAGCAGCAGCAGCAGCA
GCGGGAGGTTCAGCGGGCGCGCTCACCGCACCAGGTGGAAGGTGAGCCAGTACATGAGC
ATAGGCTGCGCCGCCGCCACCGCCATGGTCAGGTACATGCGCAGCTGGTTCCGGGCCCC
ACGCACCGGGACCCCCTCAGCTGCTGCGTCTGCCAAGATCTTCAGCCGCAGCGTCCGGA
TCATGAACACAAAGATGGCCACGCAGCACCAGCCCAGCACCAGGTAGTAGCCAATCTTCC
CGAAGAGCAGGCCCATGAGGACCCCGCCAATCATCCCGACATATTTGTAGCCCAAGAAGG
CCACCAGGTCGATGGTGGTGAGGTCGGTGTTGACAGTGACCAGATAGAGGCTGAGCAGG
ATGGCCAGCACCTCCAGGGTCAGCCAGGCCAGGGCTGAGCTCGCTTGCAGCCCCAGGAG
GTCTGGGGAGAACCTATCCTGGGTCCCCAGCGCAAGACCAGCCACCAAAACGTAGGTGAT
GAAAGCCATTGCTGGAATGTAGAGGTCCGGGGCATTGACGCCTCGTGCCGAATTCTTTGG
ATCCACTAGTGTCGACCTGCAGGCGCGCGAGCTCCAGCTTTTGTTCCCTTTAGTGAGGGTT
AATTTCGAGCTTGGCGTAATCAAGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCA
CAATTCCACACAATATACGAGCCGGAAGTATAAAGTGTAAAGCCTGGGGTGCCTAATGAGT
GAGCTAACTCACAGTAATTGCGGCTAGCGGATCTGACGGTTCACTAAACCAGCTCTGCTTA
TATAGACCTCCCACCGTAAACGCCTACCGCCCATTTGCGTCAATGGGGCGGAATTGTTACG
ACattttggaaagtcccgttgattttggtgccaaacaaactcccattgacgtcaatggggtggaaacttggaaatccccgtgagtcaaa
ccgctatccacgcccattgatgtactgccaaaaccgcatcccatgggtatagcgatgactaataccttaaat 
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Sentido T7 reverso 
atttaaggtattagtcatcgctatacccatgggatgcggttttggcagtacatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttcc
aagtttccaccccattgacgtcaatgggagtttgtttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatGTCGTAACAATTCCGC
CCCATTGACGCAAATGGGCGGTAGGCGTTTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTGG
TTTAGTGAACCGTCAGATCCGCTAGCCGCAATTACTGTGAGTTAGCTCACTCATTAGGCAC
CCCAGGCTTTACACTTTATACTTCCGGCTCGTATATTGTGTGGAATTGTGAGCGGATAACAA
TTTCACACAGGAAACAGCTATGACCTTGATTACGCCAAGCTCGAAATTAACCCTCACTAAAG 
GGAACAAAAGCTGGAGCTCGCGCGCCTGCAGGTCGACACTAGTGGATCCAAAGAATTCGG 
CACGAGGCGTCAATGCCCCGGACCTCTACATTCCAGCAATGGCTTTCATCACCTACGTTT 
TGGTGGCTGGTCTTGCGCTGGGGACCCAGGATAGGTTCTCCCCAGACCTCCTGGGGCTG
CAAGCGAGCTCAGCCCTGGCCTGGCTGACCCTGGAGGTGCTGGCCATCCTGCTCAGCCT
CTATCTGGTCACTGTCAACACCGACCTCACCACCATCGACCTGGTGGCCTTCTTGGGCTAC
AAATATGTCGGGATGATTGGCGGGGTCCTCATGGGCCTGCTCTTCGGGAAGATTGGCTAC
TACCTGGTGCTGGGCTGGTGCTGCGTGGCCATCTTTGTGTTCATGATCCGGACGCTGCGG
CTGAAGATCTTGGCAGACGCAGCAGCTGAGGGGGTCCCGGTGCGTGGGGCCCGGAACCA
GCTGCGCATGTACCTGACCATGGCGGTGGCGGCGGCGCAGCCTATGCTCATGTACTGGC
TCACCTTCCACCTGGTGCGGTGAGCGCGCCCGCTGAACCTCCCGCTGCTGCTGCTGCTG
CTGGGGGCCACTGTGGCCGCCGAACTCATCTCCTGCCTGCAGGCCCCAAGGTCCACCCT
GTCTGGCCACAGGCACCGCCTCCATCCCATGTCCCGCCCAGCCCCGCCCCCAACCCAAG
GTGCTGAGAGATCTCCAGCTGCACAGGCCACCGCCCCAGGGCGTGGCCGCTGTTACAGA
AACAATAAACCCTGATGGGCATGGCAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCGAGAGTACTTCTAGA
GCGGCCGCGGGCCCATCGATTTCCACCCGGGTGGTACCAGAAGctaa  
 

 
4.10.6. Análise das sequências por bioinformática para identificação dos 
cDNAs isolados relativo ao PSP 85-9 - clone 1A15-3 
 
 

 Através do alinhamento da sequência obtivemos 13 sequências 

descritas no Homo sapiens que apresentaram identidade entre 99 e 100%, que 

estão descritas na figura 24 gerada pelo programa BlastN 2.2.29+ em 

19/06/2014. 

 Dentre as sequências encontradas, a que possui o resultado de maior 

concordância é descrita pela National Center for Biotechnology Information 

como: "Homo sapiens Yip1 interacting factor homolog B (S. cerevisiae) (YIF1B), 

transcript variant 8, mRNA" código de referência NM_001145462.1 (conteúdo 

disponível no anexo 9). O alinhamento detalhado está exibido na figura 25. 
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Figura 24. Listagem das seqüências geradas após alinhamento, pelo 
programa BlastN, para o inserto do clone 1A15-3 relativo ao Mab PSP 85-9 
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Figura 25. Alinhamento da seqüência com maior identidade para o inserto do 
clone 1A15-3 relativo ao Mab PSP 85-9 
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4.11. Análise histológica das biópsias 

 

 Analisamos biópsias ósseas de 36 pacientes com tumores ósseos. Os 

diagnósticos anatomopatológicos seguiram as normas propostas pela 

Classificação de Tumores Malignos da Federation Nationale des Centres de 

Lutte Contre le Cancer (TNM FNCLCC).  

 A distribuição dos tipos de tumores revelou que 39% dos pacientes 

tinham osteossarcoma, 36% osteoblastomas, 14% condrossarcomas e 11% 

leiomiossarcomas. 

 A idade dos pacientes com osteossarcomas variou de 7 a 37 anos com 

média de 18 anos atingindo predominantemente indivíduos do sexo masculino 

(81%). Quanto aos pacientes com diagnóstico de osteoblastoma a idade variou 

de 13 a 54 anos e a distribuição por sexo foi mais homogênea com 58% dos 

pacientes do sexo masculino. A idade dos pacientes com diagnóstico de 

condrossarcoma variou de 26 a 54 anos e os pacientes com esse diagnóstico 

eram predominantemente do sexo masculino (80%). Já os pacientes com 

diagnóstico de leiomiossarcoma tinham idade entre 44 e 78 anos e neles 

também observamos predomínio do sexo masculino (75%). 

 A Figura 26 demonstra o tipo histológico e o padrão de marcação dos 

Mabs nas células tumorais dos casos estudados. As características 

histológicas observadas no osteossarcoma são células tumorais de tamanhos 

variáveis e nucléolos proeminentes em núcleos hipercromáticos entre a matriz 

osteóide (Figuras 26A, 26B e 26C). Já no osteoblastoma podemos observar as 

células dispostas entre trabéculas ósseas e o tecido conjuntivo frouxo (Figuras 

26D, 26E e 26F). O condrossarcoma representado na figura foi classificado 

como mixóide, onde a matriz é composta por muco (Figura 26G, 26H, 26I). Há 

grande variação de tamanho das células, com núcleos grandes e muitos 

nucléolos. Também observamos a presença de células binucleadas e 

grupamentos celulares semelhantes à condrócitos (Figura 26I). O 

leiomiossarcoma apresenta pleiomorfismo nuclear, com formato em charuto 

(26J), com células grandes e binucleadas (Figuras 26K e 26L).  
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4.12. Análise imunohistoquímica 

 

4.12.1. Expressão da proteína reconhecida pelo Mabs PSP 4-5, PSP 42-22, 
PSP 85-9, em tumores ósseos 

 

O PSP 4-5 reconheceu seu respectivo antígeno em todos os tipos de 

tumores. Nos casos de osteossarcoma e condrossarcoma a expressão foi 

predominantemente citoplasmática, no entanto em um caso de cada um dos 

tumores a marcação foi nuclear. No leiomiossarcoma o padrão de marcação foi 

exclusivamente citoplasmático, já nos osteoblastomas foi nuclear, porém em 

dois casos o citoplasma também marcou (Figura 26B, 26E, 26H e 26K). 

 O anticorpo PSP 42-22 não reconheceu nenhum antígeno nos tumores 

avaliados. 

 Quanto ao anticorpo PSP 85-9, o mesmo reconhece antígeno no núcleo 

dos osteossarcomas e osteoblastomas, porém em dois casos de 

osteossarcoma o citoplasma também marcou com esse anticorpo. Tanto no 

condrossarcoma como no leiomiossarcoma a expressão do PSP 85-9 foi 

predominante no citoplasma das células (Figuras 26C, 26F, 26I e 26L). 
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Figura 26. Características histológicas dos tumores ósseos e expressão dos Mabs 
nos diferentes tipos de tumores. A. Osteossarcoma, subtipo condroblástico - 
coloração de hematoxilina-eosina - HE (1000x); B. Expressão do PSP 4-5 no 
citoplasma de células neoplásicas de osteossarcoma subtipo condroblástico (1000x); 
C. Expressão do PSP 85-9 em núcleo de células neoplásicas de osteossarcoma de 
alto grau (1000x); D. Osteoblastoma - coloração pelo HE presença de trabéculas 
ósseas e de células com características osteoblásticas (1000x); E. Expressão do 
PSP 4-5 em núcleos de células com características osteoblásticas próximas à 
trabécula e na medula óssea de osteoblastoma (1000x); F. Expressão do PSP 85-9 
no núcleo de células com características de osteoblastos e na medula óssea de 
osteoblastoma (1000x); G. Condrossarcoma de alto grau, coloração pelo HE, 
apresentando matriz mixóide (400x); H. Expressão do PSP 4-5 em citoplasma de 
células neoplásicas de condrossarcoma de alto grau (1000x); I. Expressão do PSP 
85-9 em citoplasma de células com características de condrócitos em 
condrossarcoma de alto grau (400x); J. Leiomiossarcoma de alto grau, coloração 
pelo HE com núcleos em formato de charuto - em destaque (400x): K. Expressão do 
PSP 4-5 em citoplasma de células neoplásicas de Leiomiossarcoma (400x); L. 
Expressão do PSP 85-9 em citoplasma de células neoplásicas de leiomiossarcoma 
(400x) 
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4.12.2. Expressão da proteína reconhecida pelo Mab PSP 85-9, da 
osteocalcina e da osteonectina em osteoblastomas e osteossarcomas 
   

 Os resultados das análises semiquantitativas da expressão da proteína 

reconhecida pelo Mab PSP 85-9, pela osteocalcina e osteonectina em 

osteoblastomas e osteossarcomas estão descritos nas Tabelas 20 a 24. 

 A proteína reconhecida pelo Mab PSP 85-9 se expressa 

predominantemente no núcleo das células, tanto nos osteossarcomas (Figura 

27B) como nos osteoblastomas (Figura 27F) e o escore ponderado mostrou 

uma expressão significativamente maior nos osteoblastomas (p=0,047). A 

marcação foi negativa na matriz osteóide de ambos os tumores.  

 Quanto à osteocalcina, sua expressão foi celular e também na matriz 

osteóide, porém na maior parte dos casos de osteossarcomas sua expressão 

foi negativa (Figura 27C), enquanto que nos osteoblastomas a expressão foi 

positiva nas células em 31% dos casos e na matriz em 32% (Figura 27G). A 

análise do escore ponderado não mostrou diferença significativa entre os dois 

tumores. 

 Em relação à osteonectina, foi observada expressão predominantemente 

celular, especialmente no citoplasma, mas com expressão notável na matriz 

osteóide, porém de forma semelhante entre os osteossarcomas (Figura 27D), e 

os osteoblastomas (Figura 27H). 
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Figura 27. Características histológicas dos tumores ósseos e expressão de 
PSP 85-9, Osteocalcina e Osteonectina em osteossarcoma e 
osteoblastoma. A. Osteossarcoma, subtipo condroblástico - coloração de 
hematoxilina-eosina - HE (400x); B. Expressão do PSP 85-9 no citoplasma 
de células neoplásicas de osteossarcoma subtipo condroblástico (400x); C. 
Expressão de osteocalcina em osteossarcoma: negativa (400x); D. 
Expressão de osteonectina no citoplasma de células neoplásicas de 
osteossarcoma subtipo condroblástico E. Osteoblastoma - coloração pelo 
HE presença de trabéculas ósseas e de células com características 
osteoblásticas (400x); F. Expressão do PSP 85-9 em núcleos de células 
com características osteoblásticas (400x); G. Expressão de osteocalcina 
demonstrada em matriz (400x); H. Expressão de osteonectina no 
citoplasma de células com características osteoblásticas (400x).  
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Tabela 20. Expressão da proteína reconhecida pelo Mab PSP 85-9 em 
osteossarcomas e em osteoblastomas (marcação celular) 

  
   

Osteossarcoma   Osteoblastoma 

n=13 
 

n=13 

% de células positivas            

0  (0-5%) 6/13 47%   1/13 8% 

1  (5-25%) 4/13 30%   5/13 39% 

2  (25-50%) — —   1/13 8% 

3  (50-75%) 1/13 8%   2/13 15% 

4  (>75%) 2/13 15%   4/13 30% 

Intensidade de marcação            

0  (negativa) 6/13 47%   1/13 8% 

1  (fraca) 3/13 22,5%   2/13 15% 

2  (moderada) 3/13 22,5%   6/13 47% 

3  (forte) 1/13 8%   4/13 30% 

Escore ponderado            

0-1  (negativo) 9/13 69%   3/13 23% 

2-3  (fraco) 1/13 8%   3/13 23% 

4-6  (moderado) 1/13 8%   3/13 23% 

8-12  (forte) 2/13 15%   4/13 31% 
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Tabela 21. Expressão da osteocalcina em osteossarcomas e em 
osteoblastomas (marcação celular) 

  
   

Osteossarcoma   Osteoblastoma 

n=13 
 

n=13 

% de células positivas            

0  (0-5%) 12/13 92%   8/13 62% 

1  (5-25%) 1/13 8%   4/13 30% 

2  (25-50%) — —   1/13 8% 

3  (50-75%) — —   — — 

4  (>75%) — —   — — 

Intensidade de marcação            

0  (negativa) 12/13 92%   8/13 62% 

1  (fraca) 1/13 8%   1/13 8% 

2  (moderada) — —   2/13 15% 

3  (forte) — —   2/13 15% 

Escore ponderado            

0-1  (negativo) 13/13 100%   9/13 69% 

2-3  (fraco) — —   3/13 23% 

4-6  (moderado) — —   1/13 8% 

8-12  (forte) — —   — — 

 

 

Tabela 22. Expressão da osteocalcina em osteossarcomas e em 
osteoblastomas (marcação na matriz osteóide) 

  
   

Osteossarcoma   Osteoblastoma 

n=13 
 

n=13 

% de área marcada            

0  (0-5%) 11/13 84%   6/13 46% 

1  (5-25%) 1/13 8%   4/13 31% 

2  (25-50%) — —   3/13 23% 

3  (50-75%) 1/13 8%   — — 

4  (>75%) — —   — — 

Intensidade de marcação            

0  (negativa) 11/13 84%   6/13 46% 

1  (fraca) 1/13 8%   4/13 31% 

2  (moderada) 1/13 8%   2/13 15% 

3  (forte) — —   1/13 8% 

Escore ponderado            

0-1  (negativo) 11/13 84%   9/13 68% 

2-3  (fraco) 2/13 16%   2/13 16% 

4-6  (moderado) — —   2/13 16% 

8-12  (forte) — —   — — 
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Tabela 23. Expressão da osteonectina em osteossarcomas e em 
osteoblastomas (marcação celular) 

  
   

Osteossarcoma   Osteoblastoma 

n=13 
 

n=13 

% de células positivas            

0  (0-5%) 2/13 15%   — — 

1  (5-25%) — —   1/13 8% 

2  (25-50%) 4/13 31%   3/13 23% 

3  (50-75%) 3/13 23%   4/13 31% 

4  (>75%) 4/13 31%   5/13 38% 

Intensidade de marcação            

0  (negativa) 2/13 15%   — — 

1  (fraca) — —   — — 

2  (moderada) 6/13 47%   4/13 31% 

3  (forte) 5/13 38%   9/13 69% 

Escore ponderado            

0-1  (negativo) 2/13 15%   — — 

2-3  (fraco) — —   1/13 8% 

4-6  (moderado) 6/13 47%   5/13 38% 

8-12  (forte) 5/13 38%   7/13 54% 

 

Tabela 24. Expressão da osteonectina em osteossarcomas e em 
osteoblastomas (marcação na matriz osteóide) 

 

  
   

Osteossarcoma   Osteoblastoma 

n=13 
 

n=13 

% de  de área marcada            

0  (0-5%) 4/13 31%   — — 

1  (5-25%) 5/13 38%   4/13 31% 

2  (25-50%) 3/13 23%   9/13 69% 

3  (50-75%) 1/13 8%   — — 

4  (>75%) — —   — — 

Intensidade de marcação            

0  (negativa) 4/13 30%   — — 

1  (fraca) — —   4/13 31% 

2  (moderada) 8/13 62%   7/13 53% 

3  (forte) 1/13 8%   2/13 16% 

Escore ponderado            

0-1  (negativo) 4/13 31%   1/13 8% 

2-3  (fraco) 5/13 38%   6/13 46% 

4-6  (moderado) 4/13 31%   6/13 46% 

8-12  (forte) — —   — — 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 Esse estudo respondeu um dos seus principais objetivos, que foi isolar 

os cDNAs de uma biblioteca capaz de codificar os antígenos reconhecidos 

pelos anticorpos monoclonais (Mabs), PSP 42-22 e PSP 85-9. Quanto ao 

anticorpo PSP 4-5, sua identificação será concluída posteriormente, pois 

necessita de outras técnicas ainda em desenvolvimento no nosso laboratório. 

Esse antígeno apresenta um peso molecular de aproximadamente 100 kDa 

(detectado por imunoprecipitação) muito superior ao dos outros antígenos o 

que dificultou sua identificação. Uma das técnicas que pretendemos empregar 

são as sondas de oligonucleotideos ou sondas radiomarcadas79.  

Para a construção da biblioteca usamos mRNA isolado de células MG-

63, o que foi feito há mais de dez anos. O presente estudo mostrou que em 

boas condições de armazenamento, a biblioteca se manteve estável. A mesma 

poderá ser utilizada para identificação de outros antígenos no futuro, uma vez 

que além dos anticorpos que estudamos ainda temos outros potencialmente 

interessantes (Anexo 2). Além da biblioteca os nossos anticorpos também se 

mantiveram estáveis demonstrando que são de boa qualidade.  

As células MG-63 obtidas de osteossarcoma humano pertencem a uma 

linhagem bem estabelecida, apresentando características de osteoblastos 

imaturos80. A linhagem osteoblástica tem sido muito estudada nos últimos anos 

e marcadores das diferentes etapas são muito úteis para compreender a 

formação óssea e, em última análise, a remodelação. Já demonstramos que 

nossos anticorpos marcam regiões e células distintas do tecido ósseo como, 

por exemplo, o PSP 42-22 que se expressa predominantemente no periósteo 

(camada osteogênica) e o PSP 85-9, que marca osteócitos55. Uma vez 

finalizada a identificação, pretendemos usá-los na compreensão da 

diferenciação celular nos mecanismos envolvidos nas diferentes doenças 

ósseas metabólicas, além de ampliar os testes para diagnóstico de tumores 

ósseos. 
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 O peso molecular dos antígenos reconhecidos por estes anticorpos 

demonstra que são proteínas de baixo peso molecular (PSP 42-22, ~26 kDa e 

o 85-9, ~20 kDa), o que facilitou a identificação dos antígenos, ao contrário do 

PSP 4-5. 

 Os anticorpos monoclonais são ferramentas muito importantes e 

empregadas em pesquisa, diagnóstico e em terapias onde são usados, por 

exemplo, intactos ou conjugados com átomos radioativos, com toxinas, entre 

outras possibilidades. Sua capacidade seletiva é uma de suas vantagens, o 

que torna o desenvolvimento do mesmo uma das principais ferramentas 

estudadas nas últimas décadas. No entanto, a triagem de uma biblioteca de 

cDNA pode levar ao isolamento de clones irrelevantes como, por exemplo, o 

clone 1A1-2-2 do PSP 85-9. Esse clone, após o sequenciamento mostrou uma 

identidade molecular com 100% de homologia com uma região não codante da 

proteína MAPRE-1, ou seja, trata-se de um falso positivo.  

 Durante o isolamento do clone reconhecido pelo PSP 42-22, a triagem 

apresentou algumas dificuldades, obrigando a aumentar o título na triagem 

primária da biblioteca. 

  A sequência de nucleotídeos obtida pelo PSP 42-22 (3B2-3-1) 

apresentou uma identidade elevada (99% de homologia) com a sequência 

"Homo sapiens serologically defined colon cancer antigen 3 (SDCCAG3), 

transcript variant 3, mRNA".  A proteína SDCCAG3 foi descrita pela primeira 

vez em 1998 como um antígeno de câncer de cólon reconhecido por anticorpo 

autólogo81. Atualmente o estudo desta proteína como marcador de câncer 

ainda está em desenvolvimento, devido a sua associação com citocinese e 

agressividade tumoral82. Vale lembrar que o antígeno reconhecido pelo nosso 

anticorpo tem um peso molecular de aproximadamente 26 kDa, inferior ao 

dessa proteína que é de 43 kDa. Essa diferença poderia se dar por várias 

razões, ou seja: no mRNA das células MG-63 há um local de início da tradução 

diferente produzindo uma proteína menor; ou antes da sequência do nosso 

clone isolado (3B2-3-1), ocorreria um “splicing” produzindo uma proteína mais 

curta que se expressaria na membrana celular, ao contrário de uma proteína 

mais longa. Vale lembrar que os imunógenos utilizados para produzir os 
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anticorpos monoclonais eram constituídos predominantemente por proteínas de 

membrana das células MG-63.  

 Para os clones 1A12-2 e 1A51-3, isolados do Mab PSP 85-9, obtivemos 

em ambos alinhamentos com 100% de identidade com as sequências de 

nucleotídeos dos genes "Homo sapiens microtubule associated protein, RP/EB 

family, member 1 (MAPRE1), mRNA" e  "Homo sapiens Yip1 interacting factor 

homolog B (S. cerevisiae) (YIF1B), transcript variant 8, mRNA", cujo peso 

molecular varia de 31 a 34 kDa e possui seis isoformas distintas. O antígeno do 

clone 1A12-2 já foi estudado e também se associa a câncer de colo83.  

 Como já relatamos, a sequência do clone 1A12-2 corresponde a um 

trecho não codante. Como a construção da biblioteca de cDNA é feita através 

do RNA mensageiro, regiões não codantes não são esperadas. Contudo, isto 

pode acontecer por mutação de trechos de RNA durante a produção da 

biblioteca. 

 Já a sequência do clone 1A51-3, corresponde a um gene tradutor de 

uma isoforma Yif1B da proteína original Yif1p. Essa proteína foi descrita no 

Saccharomyces cerevisiae como uma proteína ortóloga (com descendência de 

um ancestral comum) de membrana e de transporte no complexo de Golgi84. 

Em humanos, a atividade da forma original e da isoforma B interage com o 

receptor de serotonina em células neuronais e está sendo estudada no 

tratamento da depressão85,86. Vale lembrar que no tecido ósseo a serotonina 

tem um efeito bimodal, ou seja, a sintetizada no cérebro tem efeito anabólico 

enquanto a sintetizada no duodeno inibe a atividade osteoblastica, diminuindo 

a formação óssea87. 

 Uma vez que o desenvolvimento dos anticorpos monoclonais foi 

realizado com a célula de osteossarcoma da linhagem MG-63, diversos 

constituintes celulares possibilitaram a formação dos anticorpos. Esta 

metodologia de triagem é a melhor técnica disponível, pois podemos rastrear, 

através da biblioteca de cDNA, a maior parte do conteúdo genético da célula a 

fim de localizar os nucleotídeos que traduzem a proteína que estimulou a 

produção do anticorpo. A sensibilidade desta técnica é boa, pois o requisito do 

anticorpo de apresentar a capacidade de detectar o clone correspondente à 
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proteína reconhecida em todas as etapas de triagem, faz com que possíveis 

falsos positivos sejam excluídos. 

 Previamente a excisão in vivo, verificamos o título do bacteriófago 

Helper ExAssist para assegurar sua aplicação nesta técnica. Os resultados 

mostraram que as titulações dos mesmos eram estáveis. A excisão in vivo foi 

realizada e sua análise feita através do gel da minipreparação, onde é possível 

avaliar a qualidade dos trechos clivados pelas enzimas de restrição. A excisão 

do inserto de cDNA do clone isolado pelo PSP 42-22 (3B2-3-1) demonstrou 

que a clivagem ocorreu corretamente e permitiu que o tamanho do inserto 

fosse estimado. A excisão in vivo dos clones isolados pelo Mab PSP 85-9 

(1A12-2 e 1A51-3) também possibilitou uma análise adequada dos mesmos, 

bem como estimar o tamanho dos insertos. Esta etapa foi importante, pois 

através dos clones isolados, antes da realização da purificação do cDNA 

propriamente dita, podemos validar as etapas de co-infecção da E. coli XL1 

blue MFR’ com os dois bacteriófagos (  Zap Express e Helper ExAssist) 

gerando o fagemídeo pBK-CMV, que posteriormente infectaram a bactéria 

XLOLR para a amplificação. A importância das amostras serem puras e de boa 

qualidade é oferecer confiabilidade ao sequenciamento. 

 Decidimos ressaltar esses aspectos da metodologia que empregamos 

para mostrar que a partir da biblioteca de cDNA construída com o genoma da 

MG-63, insertos selecionados de modo isolado, respeitaram os critérios 

técnicos e o bom padrão de qualidade. O DNA obtido correspondente a cada 

clone isolado foi sequenciado. No entanto, a sequência de nucleotídeos 

identificada para os dois anticorpos não foi completa. Dessa forma, precisamos 

aplicar outras técnicas para obter a sequência completa dos nossos antígenos 

e verificar se correspondem as proteínas anteriormente mencionadas.  

Quanto aos testes de imunohistoquímica em tumores ósseos, o PSP 4-5 

detectou uma proteína predominantemente citoplasmática em osteossarcomas 

e condrossarcomas, porém seu respectivo antígeno não foi identificado, 

dificultando a compreensão de seu papel nesses tumores. O anticorpo PSP 42-

22, embora potencialmente interessante, não reconheceu nenhum antígeno 

nos tumores, provavelmente por terem sido fixados em formalina e incluídos 
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em parafina. Testes imunohistoquímicos realizados anteriormente com esse 

anticorpo, em diversos tipos de tecidos congelados, mostraram marcações 

específicas em células menos diferenciadas (camada osteogênica do periósteo 

do tecido ósseo)55.  

 Nesse estudo analisamos uma amostra de tumores ósseos  primários 

bastante representativa, sendo os osteossarcomas e os osteoblastomas os 

mais prevalentes. Tumores malignos primários são raros. Dentre eles os 

osteossarcomas são os mais frequentes e representam menos de 0,2% dos 

cânceres diagnosticados nos Estados Unidos. No nosso meio são 

diagnosticados cerca de 2700 casos novos por ano88. O diagnóstico dos 

osteossarcomas se baseia em achados radiológicos correlacionados ao 

diagnóstico anatomopatológico. Histologicamente são compostos por células 

pleiomórficas que produzem matriz extracelular óssea, cartilaginosa ou fibrosa. 

Um dos pré-requisitos para o diagnóstico é a observação direta de produção de 

"woven bone" pelas células tumorais89.  

 Até o presente momento não existe um marcador especifico capaz de 

marcar por imunohistoquímica a matriz celular e as células principalmente nos 

osteossarcomas especialmente devido ao grande grupo de subtipos 

histológicos90.  

 Alguns trabalhos descrevem a osteocalcina como um bom marcador, 

mas a osteonectina não tem atendido os requisitos necessários, o mesmo pode 

se dizer do VEGF, porém os resultados são conflitantes56,57. A osteopontina e a 

S100A4 (small calcium-binding protein) também têm sido estudados 

especialmente para avaliar associação com invasão e metátases91. O Indutor 

de matriz metaloproteinase extracelular (EMMPRIM, ou CD147) apresentou 

resultados bons em osteossarcoma58. 

 Nossos resultados são interessantes, pois o PSP 85-9 mostrou certa 

especificidade para os osteoblastomas quando comparado a osteocalcina e a 

osteonectina o que poderia ser usado no diagnóstico diferencial desses 

tumores. No entanto outros estudos deverão ser realizados visando 

especialmente estudar nosso anticorpo nos subtipos de osteossarcoma.
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1. A obtenção de clones, usando a banca de cDNA com capacidade de 

expressão, foi possível  somente para os anticorpos PSP 42-22 e  PSP 

85-9. 

2. O antígeno reconhecido pelo PSP 4-5 (100 kDa), será identificado 

utilizando-se outra estratégia, pois com os métodos que utilizamos não 

foi possível. 

3. A sequência de nucleotídeos obtidas do cDNA isolado pelo PSP 42-22 

(26 kDa), apesar de não ser completa, possui homologia com a proteína 

“Homo sapiens serologically defined colon cancer antigen 3 

(SDCCAG3)”.  

4.  A sequência de nucleotídeos obtidas do cDNA isolado pelos Mab PSP 

85-9 (20 kDa), apesar de não ser completa, possui homologia com a 

proteína "Homo sapiens Yip1 interacting factor homolog B (S. cerevisiae) 

(YIF1B)”. 

5. Mais testes serão necessários para confirmar se os antígenos isolados 

são isoformas das proteínas das quais possuem homologia. 

6. Os resultados dos testes realizados com os Mabs na imunohistoquímica 

dos tumores ósseos mostraram que o PSP 85-9 foi o mais interessante, 

quando combinado com osteocalcina e a osteonectina, pois foi possível 

detectar certa especificidade do antígeno em núcleo de osteoblastomas.    
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7. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Produção dos anticorpos monoclonais PSP 4-5, PSP 42-22 e PSP 85-
9 
 

 O presente estudo é a continuação de um trabalho no qual 

desenvolvemos anticorpos monoclonais que reconheciam proteínas de células 

óssea. Para tanto, desenvolvemos, uma colaboração com a equipe UMR 1149 

INSERM – Université Paris Diderot – ERL CNRS 8252 (Faculte de Medicine 

Xavier Bichat, Paris). Os anticorpos monoclonais foram obtidos a partir de 

células de osteossarcoma humano da linhagem MG-63, que apresentam 

características de osteoblastos imaturos.  

A linhagem MG-63 (ATCC, Rockville, EUA) foi obtida de um paciente de 

14 anos de idade do sexo masculino com osteossarcoma80. Essa linhagem 

possui características de células menos diferenciadas, expressa receptores 

para TGFβ tipo I e II, colágeno X, e não expressa fosfatase alcalina. 

Para obtenção dos anticorpos utilizamos camundongos Balb/C, que 

foram imunizados 7 vezes com células da linhagem MG-63, com intervalo de 3 

dias entre as aplicações. Os linfócitos obtidos dos gânglios poplíteos e 

inguinais dos animais foram separados e fusionados com a linhagem de 

mieloma de camundongo Ag8653 92, que não expressam imunoglobulinas de 

cadeias leve ou pesada. Para fusão, empregamos o método clássico, utilizando 

PEG 4000 e seleção através de hipoxantina aminopterina timidina – HAT 92 em 

presença de macrófagos peritoneais. Sobrenadantes da cultura dos hibridomas 

foram coletados e os clones originais congelados para posterior seleção. Na 

figura 2 estão resumidas as etapas para seleção dos anticorpos monoclonais 

obtidos a partir das células MG-63. 

1ª etapa: primeira seleção, realizada por marcação indireta por 

citometria de fluxo, contra células MG-63. Selecionados 63 clones positivos. 
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2ª etapa: nova citometria com as mesmas células, para confirmação das 

reatividades. Selecionamos 46 clones devido à sua forte reatividade nas 

células MG-63. 

3ª etapa:Selecionamos 19 clones pela reatividade em osteoblastos 

normais. São eles: PSP 1, PSP 4, PSP 5, PSP 9, PSP 11, PSP 24, PSP 29, 

PSP 38, PSP 39, PSP 40, PSP 42, PSP 52, PSP 65, PSP 72, PSP 77, PSP 78, 

PSP 82, PSP 85 e PSP 96. Para decidir qual clone seria sub-clonado duas 

novas triagens foram realizadas 

4ª etapa: imunoprecipitação de proteínas de superfície celular 

radiomarcadas (125I). 

5ª etapa: eliminação de anticorpos multireativos (osteoblastos e 

leucócitos), por citometria indireta, com células do sangue periférico de 

doadores normais. 

Após essas etapas, alguns dos hibridomas que secretavam anticorpos 

com capacidade imunoprecipitante e específicos de osteoblastos foram sub-

clonados. A figura 28 demonstra as etapas descritas. 
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Os anticorpos denominados PSP 4, PSP 42 e PSP 85 foram escolhidos 

e sub-clonados (PSP 4-5, PSP 42-22 e PSP 85-9) e reconhecem antígenos de 

100, 26 e 20 kDa respectivamente. A nomenclatura PSP foi dada pela 

colaboração entre os grupos (Paris - São Paulo).  

Figura 28. Etapas das várias análises realizadas nos clones obtidos após a 
fusão celular. 

96 clones  seleção por microscópio 
invertido 

 congelação 

1º etapa – citometria de fluxo em MG-63 

2º etapa – citometria de fluxo em MG-63 

61 clones 

46 clones 

3º etapa – citometria de fluxo em osteoblastos normais 

19 clones 

4º etapa – IP de proteínas de membrana de MG-63 radiomarcadas 

5º etapa – citometria de fluxo em células do sangue periférico 

19 clones 

Fusão 
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Anexo 2. Construção da banca de cDNA 

 

Para dar continuidade ao processo de identificação dos antígenos 

reconhecidos por esses anticorpos construímos uma biblioteca de cDNA a 

partir de células MG-63. Essa biblioteca tem capacidade de expressão proteica 

e para construí-la utilizamos o kit de síntese de cDNA Zap Express  

(Stratagene), seguindo as instruções do fabricante. Resumidamente, a partir do 

mRNA de células MG-63 obtivemos cópias de cDNA que codificarão uma 

determinada proteína. Essas cópias foram inseridas e ligadas, de forma 

orientada, no genoma do vetor (fago lambda Zap) sob controle de um promotor 

induzível (  galactosidase). Após a ligação desses insertos com o vetor, o fago 

lambda, agora recombinante, foi submetido a um processo chamado de 

empacotamento. Em seguida foram usados para infectar a bactéria Escherichia 

coli XL1-Blue MRF para um ciclo de amplificação e, assim, a obtenção de uma 

banca estável. Após várias etapas de triagem, os insertos positivos e 

amplificados poderão ser utilizados para a excisão in vivo na forma de 

fagemídeo pBK-CMV com o inserto e submetidos então, ao sequenciamento. 

Esse vetor permite que os insertos de cDNA se exprimam em eucariotas e 

procariotas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



A n e x o s  | 77 

 

Anexo 3. Preparo dos meios de cultivo 

 

A seguir estão descritas detalhadamente a composição dos meios de 

cultura usados nas diversas etapas do isolamento do cDNA codificador para os 

antígenos reconhecidos pelos anticorpos monoclonais. 

 

Meio Luria-Bertani 2% Agar 

- 25g/L de meio Difco LB Broth, Miller (Becton, Dickison and Company, Franklin 

Lakes, EUA) 

- 2% Bacto Agar (Becton, Dickison and Company, Franklin Lakes, EUA) 

- Água destilada 

- Autoclavar por 15 minutos à 120ºC 

- Resfriar à 48ºC e acrescentar 250µl tetraciclina (estoque 10 mg/ml) para 50ml  

- Distribuir 25 ml da solução por placa  

 

Meio Luria-Bertani (LB Broth) 

- 25g/L de meio Difco LB Broth, Miller (Becton, Dickison and Company, Franklin 

Lakes, EUA) 

- Água destilada 

- Autoclavar por 15 minutos à 120ºC 

- Acrescentar Maltose [0,2%] 

- MgSO4 [10mM] 

- Tetraciclina [50µg/ml] 

 

Tampão SM 0,02% gelatina 

- 1,16 g NaCl 

- 1,62 ml MgSO4  (1M) 

- 10 ml TrisHCl (1M) pH 7,5 

- 1 ml gelatina 2% 

- q.s.p 200 ml água destilada 

- Filtrar poro 0,22µ 

 

 



A n e x o s  | 78 

 

Meio NZCYM, 1,5% ágar 

- 22 g/L de meio NZCYM Broth (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) 

- 1,5% Bacto Agar (Becton, Dickison and Company, Franklin Lakes, EUA) 

- Água destilada 

- Autoclavar por 15 minutos, 120ºC 

- Distribuir 25 ml da solução por placa  

 

Meio NZCYM, 1% Agar 

- 22 g/L de meio NZCYM Broth (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) 

- 1% Bacto Agar (Becton, Dickison and Company, Franklin Lakes, EUA) 

- Água destilada 

- Autoclavar por 15 minutos, 120ºC 

 

Meio NZCYM Top Agar 

- 22 g/L de meio NZCYM Broth (Sigma-Aldrich, St Louis, EUA) 

- 0,7% agarose (Invitrogen, Grand Island, EUA) 

- Água destilada 

- Autoclavar por 15 minutos, 120ºC 
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Anexo 4. Titulação da biblioteca de cDNA de MG-63 

 

Na titulação da biblioteca de cDNA infectamos bactérias E. coli XL1 Blue 

MRF’ com bacteriófagos  Zap Express. Nas placas de cultivo a infecção se 

traduz pela formação de halos de lise devido destruição das bactérias pelos 

bacteriófagos. Após a lise os bacteriófagos re-infectam novas bactérias. 

 As bactérias lisadas que abrigavam bacteriófagos sem os insertos de 

cDNA formam halos azuis, pois possuem no seu genoma uma β-galactosidase 

(lacZ+) enzima que cliva o X-Gal acrescentado ao meio de cultivo, formando um 

halo   azul. Já aquelas que abrigavam bacteriófagos com os insertos de cDNA  

ao serem lisadas produzem halos translúcidos(lacZ-) pois ao acrescentarmos 

IPTG ao meio ocorre somente  síntese proteica. Vide esquema no anexo 5. 
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Anexo 5. Infecção das bactérias pelos bacteriófagos   Zap Express 

 

A figura 29 ilustra a infecção das bactérias E. coli XL1 Blue MRF’ pelos 

bacteriófagos Zap Express. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema que descreve as etapas da infecção das  bactérias pelos 
bacteriófagos  

 

Fase de adsorção: Os bacteriófagos 
infectando as bactérias. 

Os bacteriófagos se multiplicam fazendo 
com que ocorra a lise das bactérias 
infectadas. 

Após a lise os bacteriófagos liberados 
irão infectar outras bactérias. 

Observam-se na placa os halos 
translúcidos resultantes da lise das 
bactérias. 

Locais onde ocorreu lise 

Bacteriófagos injetando o cDNA dentro das bactérias 

Bactérias vivas 

Bactérias lisadas 
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Anexo 6. Isolamento de clones positivos da triagem primária da banca de cDNA 
usando os anticorpos PSP 42-22 e PSP 85-9 

 

Os bacteriófagos  Zap Express usam o maquinário celular das 

bactérias, se multiplicam rapidamente, levando à lise das mesmas e infectando 

outras. Pequenos locais de lise se formaram nas placas de cultivo e cada um 

corresponde a um clone de bacteriófagos. Cada clone possui uma sequência 

de cDNA da biblioteca específica diferente do clone vizinho. Os locais de lise 

são reconhecidos como halos translúcidos. O restante da placa é opaco, 

indicando que as bactérias proliferaram, mas não foram infectadas pelos 

bacteriófagos (Figura 29). O isolamento de um clone que produz uma proteína 

reconhecida por um de nossos anticorpos foi obtido depois de vários ciclos de 

triagem, até sua purificação e amplificação (Figura 30).  

A indução da síntese de proteínas se dá pelo isopropil -D-

tiogalactopiranosídeo - IPTG presente na membrana de nitrocelulose, que 

induz a síntese de proteínas, pois bloqueia o repressor do promotor da -

galactosidase (o lacIq). Esse repressor situa-se sobre o epissoma da E. coli 

XL1-Blue MRF´, enquanto o promotor da -galactosidase (e o inserto de cDNA 

sob seu controle) encontra-se no DNA do bacteriófago. As bactérias sintetizam 

os mRNA e suas proteínas correspondentes são depositadas a partir do inserto 

do cDNA situado no DNA do bacteriófago. Essas proteínas aderem à 

membrana de nitrocelulose, podendo ser detectadas pela técnica semelhante 

ao de western blot.  

De acordo com a imunodetecção de halos positivos através das 

membranas, os clones serão coletados e partir destes, novas colônias de E. 

coli XL1 Blue MRF’ serão infectadas. Durante as diferentes triagens os clones 

serão selecionados isolados e amplificados uma vez que um único clone se 

replicará em cada placa separadamente. 
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Figura 30. Princípio da amplificação do cDNA isolado 

 

150 000 fagos 
 
 
= 150 000 locais de 
lise em confluência 

Triagem primária 
 

Coleta 

Triagem secundária 
 

Triagem terciária 
 

Triagem quartenária 
 

Coleta 

Coleta 

Locais de lise positivo. Síntese de proteínas reconhecidas pelo anticorpo 

Locais  de lise negativo não revelados na imunomarcação 
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Anexo 7. Excisão in vivo dos fagemídeos pBK-CMV  

 

Após as triagens, isolamento e amplificação do clone de interesse, inicia-

se o processo de excisão in vivo para obter o inserto de cDNA recombinado 

com o genoma do bacteriófago.  

O vetor Zap Express é projetado para permitir uma excisão do inserto 

clonado na forma do fagemídeo pBK-CMV (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mapa do vetor pBK-CMV. 
 
 

 Bactérias E. coli XL1-Blue MRF´ são infectadas simultaneamente com o 

bacteriófago de um único clone positivo (  Zap Express) e com o bacteriófago 

Helper ExAssist.  As proteínas produzidas por esse último reconhecem a região 

f1 (origem de replicação) no genoma do bacteriófago  Zap Express. Essa 

região pode ser dividida em duas partes que se sobrepõem (Figura 32): o sítio 

iniciador (I) e o finalizador (T) para síntese de DNA. No interior da bactéria as 

proteínas produzidas pelo bacteriófago helper, reconhecem o sítio iniciador de 

síntese de DNA (I), cortando uma das suas duas fitas. Uma nova síntese de 

DNA tem início e duplica o DNA existente no vetor. A síntese de uma nova fita 

simples de DNA continua até um determinado ponto do sítio finalizador (T). 

Marcador de 

seleção MCS: região de 
múltiplos sítios 

de clonagem 
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 Essa fita, então, formará um círculo como um plasmídeo de fita simples 

(fagemídeo pBK-CMV). Ele contém a região f1 (origem de replicação) e todas 

as sequências necessárias para o empacotamento nos bacteriófagos 

filamentosos ExAssist helper (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Mapa linear do vetor Zap Express. I, sítio iniciador e T, sítio 
finalizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Representação da dupla infecção da E. coli pelos 

bacteriófagos ExAssist helper e  Zap Express 
 

 

 

As bactérias e os bacteriófagos  Zap Express são lisados por 

aquecimento a 70°C. O aquecimento não afeta o bacteriófago filamentoso 

ExAssist helper que contem o fagemídeo recém formado e circularizado. A 
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seguir, a outra cepa de E. coli (Escherichia coli XLOLR não suprimida) será 

infectada com os bacteriófagos ExAssist helper que contém os fagemídeos 

pBK-CMV e semeadas em meio seletivo (agar LB- canamicina) para formar 

colônias. Nessa cepa somente os fagemídeos excisados poderão amplificar-se 

na bactéria (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Representação da infecção da E. coli XLOLR pelo 
bacteriófago ExAssist  helper com o cDNA excisado 
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Anexo 8. Dados NCBI - sequência de nucleotídeos correspondente ao 
alinhamento do inserto obtido pelo clone 3B2-3-1 (PSP 42-22)   
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Anexo 9. Dados NCBI - sequência de nucleotídeos correspondente ao 
alinhamento do inserto obtido pelo clone 1A5-3-1 (PSP 85-9)  
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