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RESUMO

Neste trabalho produzimos soro e líquido ascítico policlonais reagentes
contra a proteína prion celular. Utilizamos uma estratégia experimental na
qual camundongos nocaute para o gene que codifica a proteína prion
celular foram imunizados com proteína prion celular recombinante.
Experimentos de Elisa mostraram o titulo dos reagentes produzidos.
Experimentos de imunofluorescência utilizando os reagentes produzidos
mostram a presença e distribuição da proteína prion celular pela membrana
celular em células isoladas em cultura celular. Para produzir hibridomas
secretores de anticorpos monoclonais (mAb), descrevemos as diferentes
técnicas experimentadas e possíveis razões pelas quais não foi obtido
sucesso nas mesmas.

SUMMARY

In this study we produced policlonal serum and ascitic fuid containing
antibodies that recognize the cellular prion protein. ‘Knockout’ mouse
lacking the gene that expresses the cellular prion protein were immunized
with recombinant cellular prion protein. ELISA essays determined the
concentration of the reagents produced. Immunofluorescent essays
executed with the produced reagents show the presence and distribution of
the cellular prion protein through the cell membrane in isolated cells in cell
culture. Expecting to produce hibridomas secreting monoclonal antibodies
against the cellular prion protein we describe the different techniques
carried out followed by some possible reasons why the essays were
unsuccessful.

Abreviaturas

EDTA

etilenodiamino tetraacetato

SFB

soro fetal bovino

PEG

Polietilenoglicol

RPMI10

Meio de cultivo de células contendo 10% de Soro Fetal

Bovino (SFB)
PrPc

proteína prion celular

PrPsc

proteina prion infeccioso

rPrPc

Proteína prion celular recombinante

ATCC

American Type Culture Collection

CJD

Doença de Crutzfeltd- Jacob

OPI

Oxaloacetato, piruvato de sódio e insulina

DMSO

Dimetil sulfóxido

FLM

Feeder layer de macrófagos

ELISA

Enzime-linked immunosorbent essay

ÍNDICE

1.INTRODUÇÃO...........................................................................................................1

1.1 Prions e Doenças Neurodegenerativas .....................................................................1
1.2 Anticorpos Monoclonais...........................................................................................7

2. OBJETIVOS.............................................................................................................13

3. MATERIAL E MÉTODOS......................................................................................14

3.1 Animais....................................................................................................................14
3.2 Células de mieloma..................................................................................................14
3.3 Meios de cultura.......................................................................................................14
3.4 Cultivo das linhagens de mieloma...........................................................................15
3.5 Estocagem das Células.............................................................................................15
3.6 Ensaio de detecção de micoplasma .........................................................................16
3.7 Proteína recombinante.............................................................................................16
3.8 Imunizações.............................................................................................................16
3.8.1 Imunização dos camundongos nocaute via intraperitoneal..................................16
3.8.2 Imunização dos camundongos nocaute via coxim plantar...................................17

3.8.3 Imunização dos camundongos nocaute via intravenosa.......................................17
3.9 Avaliação da resposta humoral................................................................................17
3.10 Ensaio da seleção de lote de soro fetal bovino........................................................18
3.11 Obtenção dos hibridomas.......................................................................................19
3.11.1 “Feeder Layers” de macrófagos (FLM) .............................................................19
3.11.2 Primeiro experimento de fusão............................................................................19
3.11.3 Segundo experimento de fusão............................................................................21
3.11.4 Terceiro experimento de fusão............................................................................23
3.12 Produção de líquido ascítico...................................................................................24
3.13 Avaliação da resposta à produção de líquido ascítico em camundongos nocaute..25
3.14 SDS-PAGE.............................................................................................................25
3.15 Ensaio de Western Blotting....................................................................................26

4. RESULTADOS..........................................................................................................28

5. DISCUSSÃO..............................................................................................................37

6. CONCLUSÃO............................................................................................................52

7. REFERÊNCIAS.........................................................................................................53

