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Resumo 

 

O melanoma é um tipo de câncer agressivo que possui alta capacidade de 

metastatização, o que tem grande impacto nas taxas de mortalidade por esse tipo de 

tumor. Não existem terapias eficazes no tratamento da doença, por isso vêm sendo 

estudadas terapias alternativas como a utilização de anticorpos monoclonais 

(mAbs). O mAb R24, disponível comercialmente, apresenta resultados positivos na 

remissão de tumores, mas efeitos tóxicos limitam sua utilização. Assim, a aplicação 

da teoria da rede idiotípica para a terapêutica, por meio do desenvolvimento de 

anticorpos anti-idiotípicos e anti-anti-idiotípicos pode ser explorada como uma opção 

e mostrou resultados promissores em estudos anteriores realizados em nosso 

laboratório. O mAb anti-anti-Id 5.G8 foi produzido, caracterizado e mostrou atividade 

inibidora de crescimento de células tumorais in vitro e in vivo. Em experimentos in 

vitro, reconhece linhagens celulares que expressam GD3 e não se liga àquelas que 

não expressam esse antígeno. Estudos posteriores mostraram que esse anticorpo, 

além de reconhecer GD3, também se liga à molécula de natureza proteica, presente 

em células de linhagem de melanoma humano SK-Mel-28. Diante disso, a proposta 

deste trabalho foi avaliar a especificidade dos anticorpos monoclonais anti-GD3 R24 

e anti-anti-idiotípico 5.G8. Após confirmação da integridade dos mAbs bem como da 

linhagem de células SK-Mel-28, foi possível constatar que os dois mAbs ligantes de 

GD3 reconhecem uma proteína. Apesar de não ter sido possível um desfecho na 

identificação dessa proteína, a imunoprecipitação de extrato celular com os mAbs 

revelou uma banda de 12 kDa. Os resultados abrem a possibilidade de se identificar 

um mimotopo de GD3, possivelmente relevante para fins terapêuticos. 

 

Palavras-chave: 1. Anticorpo monoclonal. 2. R24. 3. Rede idiotípica. 4. GD3. 5. 

Melanoma. 6. Anti-anti-Id. 
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Abstract 

 

Melanoma is a type of aggressive cancer that has a high metastatic capacity, 

which has a major impact on its mortality rates. There are no effective therapies for 

treating the disease, so alternative therapies such as the use of monoclonal 

antibodies (mAbs) have been studied. mAb R24 is commercially available and shows 

positive results in the remission of tumors, but toxic effects limit its use. Thus, the 

idiotypic network theory approach, through the development of anti-idiotypic and anti-

anti-idiotypic antibodies can be explored as an option and has shown promising 

results in previous studies carried out in our laboratory. The anti-anti-Id 5.G8 mAb 

was produced, characterized and showed in vitro and in vivo tumor cell growth 

inhibitory activity. In in vitro experiments, it recognizes cell lines that express GD3 

and does not bind to those that do not express this antigen. Subsequent studies have 

shown that this antibody, in addition to recognizing GD3, also appears to bind to a 

protein molecule, present in human melanoma SK-Mel-28 cells. In view of this, the 

purpose of this work was to evaluate the specificity of anti-GD3 R24 and anti-anti-

idiotypic 5.G8 monoclonal antibodies. After confirming the integrity of the mAbs as 

well as the SK-Mel-28 cell line, it was found that both GD3 binding mAbs recognize a 

protein. Although an outcome in the identification of this protein was not possible, the 

immunoprecipitation of cell extract with the mAbs revealed a 12 kDa band. The 

results open the possibility of identifying a GD3 mimotope, possibly relevant for 

therapeutic purposes. 

 

Keywords: 1. Monoclonal antibody. 2. R24. 3. Idiotypic network. 4. GD3. 5. 

Melanoma. 6. Anti-anti-Id. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia e tratamento de melanoma 

 

O câncer representa uma das doenças que mais causa preocupação à saúde 

pública mundial. O último levantamento pela base de dados GLOBOCAN 2020 

destaca que a doença já atingiu mais de 19 milhões de pessoas por todo o mundo, 

sendo que 10 milhões foram a óbito (The Global Cancer Obsevatory, 2020). A 

estimativa é de que uma a cada cinco pessoas podem desenvolver uma neoplasia, 

sendo que um homem a cada oito e uma mulher a cada 11 morrem em decorrência 

do câncer (Sung et al., 2021). No Brasil, estima-se que ocorreram cerca de 260 mil 

óbitos por câncer no ano de 2020 (International Agency for Research on Cancer, 

2020). 

A origem de um câncer, também conhecido como neoplasia maligna, se dá a 

partir de um conjunto de células anormais com potencial replicativo ilimitado, que 

resiste a inibidores de proliferação e à apoptose, tem a capacidade de induzir 

angiogênese (formação de novos vasos a partir de um pré-existente) e que se 

espalha para outros tecidos (metástase) (Hanahan and Weinberg, 2000, 2011). 

O câncer pode surgir em variados tecidos do corpo, gerando manifestações 

bastante diversas da doença. Entre as neoplasias mais frequentes no Brasil e no 

mundo estão os cânceres de pele, que correspondem a quase 30% da incidência de 

novos casos oncológicos prevista para o ano de 2020 no Brasil (INCA, 2020). Dentre 

os subtipos de câncer de pele, o melanoma é a neoplasia mais fatal, devido a sua 

alta capacidade de metastatização. Embora sua incidência seja mais baixa em 

relação aos outros subtipos de câncer de pele (cerca de 3%), esta vem crescendo 

não só no Brasil como em muitos outros países (de Melo et al., 2018; INCA, 2020; 

Waninger et al., 2021).  

  O melanoma tem origem nos melanócitos, células que são geradas a partir 

de melanoblastos, que por sua vez são formados a partir de células embrionárias da 

crista neural durante o desenvolvimento. Uma vez que o tubo neural se fecha, os 

melanoblastos sofrem uma transição epitélio-mesenquimal, migram pelo corpo até a 

camada basal da epiderme, onde tornam-se melanócitos, ou para a coróide do olho, 

onde formam os melanócitos uveais (íris, membrana coroide e corpos ciliares). Os 
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melanócitos também podem ser encontrados no cérebro, em alguns órgãos viscerais 

e no ouvido interno (Larue et al., 2013).  

A principal função do melanócito é a produção de um pigmento que confere 

fotoproteção à radiação ionizante e que também dá cor à pele, cabelos e íris dos 

olhos: a melanina. Este pigmento é sintetizado por meio de uma série de reações 

oxidativas utilizando a L-tirosina como precursor por meio de enzimas como a 

tirosinase (TYR) e a proteína relacionada à tirosinase 2 (TYRP2), e estocado em 

organelas especializadas chamadas melanossomas (D’Mello et al., 2016). A 

biogênese dos melanossomas acontece em quatro estágios, conforme a Figura 1: 

 

Uma vez que os melanossomos tenham atingido o seu último estágio de 

maturação eles são transferidos para os queratinócitos circundantes. No caso de 

melanomas, a melanogênese aumentada está relacionada à agressividade do tumor 

por meio da indução de genes relacionados ao stress, além de estimular a 

expressão de genes como omo HIF1-α como HIF1-α (subunidade alfa do fator 1 

induzível por hipóxia) e de GLUT-1 (Transportador de Glicose Tipo 1) (Slominski et 

al., 2014). 

 Paralelamente, deve ser considerado o caráter agressivo do melanoma, que 

torna imperativo o diagnóstico precoce, pois as taxas de sobrevivência variam de 

acordo com o estadiamento do tumor no momento do diagnóstico, indo de cerca de 

98% no estadio I até cerca de 23% no estadio IV, fase em que metástases são 

detectadas (Carr et al., 2020). 

Fonte: modificado de (Raposo and Marks, 2007) 
Figura 1 – Microscopia eletrônica de melanossomas humanos em seus quatro estágios de 
maturação. No estágio I, os premelanossomos se apresentam como vesículas arredondadas, com 
fibrilas proteicas intraluminais, indicadas pelas setas. No estágio II essas fibrilas, que são 
principalmente compostas pela família de proteínas gp100 terminam de se maturar, e o melanossomo 
apresenta uma forma mais alongada. A partir do estágio III, já em um formato mais elipsóide, começa a 
deposição de melanina nas fibrilas. O engrossamento e completa cobertura das fibrilas por melanina 
indica que o melanossomo atingiu o estágio IV de maturação. 
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Historicamente, o tratamento mais indicado para o melanoma é a excisão 

cirúrgica da lesão primária, uma medida que ainda é possível nos estágios I e II de 

desenvolvimento da doença, com um índice de sobrevida nos cinco anos seguintes 

à intervenção em torno de 90% (Garbe et al., 2011; Schadendorf et al., 2015). 

A radioterapia pode ser utilizada tanto como terapia adjuvante após ressecção 

cirúrgica, quanto como tratamento paliativo nos casos de melanomas em estágios 

avançados em que a cirurgia não é possível (Maverakis, 2015). Entretanto, além 

deste tratamento induzir complicações importantes como aumento de fibrose e 

edema, não há consenso quanto ao valor de seus benefícios no contexto de terapia 

adjuvante (Testori et al., 2019).  

Ainda dentro do cenário de melanoma metastático, a quimioterapia 

permaneceu por muito tempo como a única estratégia terapêutica possível, tendo 

como um dos expoentes o agente alquilante dacarbazina (DTIC - Dimethyl Triazeno 

Imidazol Carboxamide). Este medicamento é usado até hoje para tratamento de 

melanoma metastático, mas apresenta uma eficácia modesta, com a taxa de 

sobrevida de um ano de apenas 27% (Davis et al., 2019). 

A temozolomida é um análogo da dacarbazina, cujas vantagens sobre o 

primeiro alquilante são a possibilidade de consumo oral do medicamento e a 

capacidade de penetração no sistema nervoso central, o que permite o tratamento 

de metástases cerebrais. Entretanto, não há diferenças significativas no resultado do 

tratamento em relação à dacarbazina, sendo que ambas ainda contam com a 

característica indesejável da alta toxicidade aos pacientes (Mishra et al., 2018). 

O advento das terapias alvo-específicas e da imunoterapia permitiu a 

exploração de novas estratégias na tentativa de contornar a natureza resistente dos 

melanomas. Por exemplo, os inibidores vemurafenib e dabrafenib podem 

representar uma alternativa terapêutica para os cerca de 50 – 60% de melanomas 

que apresentam mutações no gene BRAF, causadoras de ativação constitutiva da 

via de sinalização de MAPK (do inglês, mitogen-activated protein kinase), a qual por 

sua vez eleva a proliferação celular do tumor (Villani et al., 2021). Mas há que se 

notar que apesar da rápida regressão inicial, relata-se que cerca de metade dos 

pacientes tratados com os inibidores de BRAF podem desenvolver resistência 

secundária em pouco tempo, sugerindo a necessidade de novas combinações 

terapêuticas com estes agentes (Davis et al., 2019) 



17 
 

 

No campo da imunoterapia contra melanoma, a administração de citocinas 

como a interleucina-2 (IL-2) e o interferon alfa 2b (IFN-α 2b) foram dos primeiros 

agentes aprovados. A infusão de IL-2 objetiva a estimulação e mitogênese de 

linfócitos, enquanto o IFN-α estimula a resposta anti-tumoral de células T-helper 1 

(Th1), inibe a proliferação de células do melanoma e diminui os níveis de fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) do melanoma, causando consequente 

diminuição da rede microvascular tumoral. Em ambos os casos, há benefícios no 

aumento de tempo livre de recidivas, porém os resultados em relação à sobrevida 

global de cinco anos são controversos, sendo que principalmente no caso de IL-2 o 

tratamento se mostra bastante tóxico (Davis et al., 2019; Testori et al., 2019).   

Ainda dentro das medidas imunoterapêuticas, a introdução de anticorpos 

monoclonais (mAbs) contra inibidores dos pontos de controle imune (imune 

checkpoint inhibitors) representou um grande marco histórico no tratamento de 

melanomas irressecáveis. O ipilimumab foi o primeiro dessa classe a ser aprovado 

para essa finalidade, em 2011. Este mAb é uma imunoglobulina IgG1 humanizada 

que se liga ao antígeno associado ao linfócito T 4 (CTLA-4), uma molécula que 

suprime as atividades dos linfócitos T. Uma vez que CTLA-4 é inibida, a resposta 

antitumoral nos pacientes é estimulada, resultando em aumentos significativos de 

sobrevida global dos pacientes (Cadorini et al., 2020). Seguiu-se então a aprovação 

de mais dois mAbs no tratamento de melanomas metastáticos em 2014 que 

estimulam a resposta imune: o nivolumabe e pembrolizumabe, ambos IgG4 que 

alvejam o receptor de morte celular programada 1 (PD-1) expresso na superfície de 

linfócitos T, cuja ativação leva a sinais inibitórios nessas células. Como os tumores 

podem expressar o ligante desse receptor (PD-L1) para evasão imune, a inibição 

dessa via representa mais uma forma de reforçar a resposta antitumoral do sistema 

imunológico (Bhandaru e Rotte, 2019). 

O uso combinado desses mAbs contra fatores que ditam a tolerância do 

sistema imune no tratamento do melanoma resulta em respostas favoráveis e 

duráveis, mas ainda há uma grande fração de pacientes que não respondem a esse 

tipo de tratamento e que também sofrem com efeitos colaterais relativos à 

inflamação da pele, sistema gastrintestinal e órgãos endócrinos (Sharma e Allison, 

2015; Brahmer et al., 2018). Essa é uma das razões pelas quais há um crescente 

número de ensaios clínicos visando investigar diversas combinações de todos os 
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tratamentos apresentados até aqui, assim como de novas terapias que ainda estão 

sendo avaliadas para aprovação dos órgãos reguladores. 

Uma alternativa interessante é a produção de mAbs que alvejam não os 

componentes do sistema imune, mas moléculas expressas em abundância no 

melanoma. Um exemplo é o do mAb R24, anticorpo desenvolvido por Dippold et al. 

(1980) que pode se ligar a uma molécula geralmente hiperexpressa nos melanomas 

(Ramos et al., 2020): o gangliosídeo GD3, um glicoesfingolipídeo portando dois 

resíduos de ácido siálico (Figura 2)(Schnaar, 2019). 

 

1.2 Gangliosídeos 

 

Os gangliosídeos são glicoesfingolipídeos, uma categoria de lipídeos que 

inclui ainda outros três tipos de moléculas: cerebrosídeos, sulfatídeos e globosídeos. 

Os cerebrosídeos contêm um único grupo de açúcar ligado à ceramida; os 

sulfatídeos, um grupo sulfato acoplado ao resíduo de açúcar; e os globosídeos, dois 

ou mais resíduos de açúcar e um grupo N-acetilgalactosamina ligado à ceramida. Os 

gangliosídeos apresentam uma cadeia de oligossacarídeos que contêm resíduos de 

ácido siálico. A síntese dos glicoesfingolipídeos inicia-se na face citosólica do 

complexo de Golgi, onde a enzima glucosilceramida sintase transfere uma glicose-β 

(Glc) para uma molécula de ceramida (Cer), formando o produto β-glucosilceramida 

Fonte: modificado de Yu et al. (2018) 
Figura 2 - Estrutura representativa do gangliosídeo GD3. Os glicoesfingolipídeos são moléculas de 
caráter anfipático, cuja porção hidrofílica, composta pelo carboidrato, fica exposta na parte exterior da 
membrana celular, e a porção hidrofóbica, composta pela ceramida, fica inserida na camada exterior 
da membrana. A ceramida é o esfingolipídeo mais simples, constituído por um ácido graxo (no caso, 
um ácido esteárico) unido por meio de uma ligação amida no carbono 2 de uma esfingosina, que é um 
aminoálcool de cadeia insaturada. A porção ceramida está unida por meio de uma ligação glicosídica 
a um oligossacarídeo, nesse caso composto por uma glicose (Glc) e uma galactose (Gal) carregando 
dois grupamentos de ácido siálico n-acetilneuramínico (NANA), sendo que a presença de sses 
resíduos de ácido siálico caracteriza um gangliosídeo 
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(GlcCer). Este é transferido para o lúmen do complexo de Golgi e sofre a adição de 

um resíduo galactose-β1-4 (Gal) por meio da enzima lactosilceramida sintase, o que 

gera uma lactosilceramida (LacCer). A partir desta molécula, diferentes séries de 

glicoesfingolipídeos são possíveis (Sandhoff et al., 2018). Quando uma sialil 

transferase ST-I (ou GM3 sintase) adiciona um ácido siálico à LacCer gera-se a 

molécula GM3. Uma nova sialização sobre GM3, mediada pela ST-II (ou GD3 

sintase), resulta na síntese do gangliosídeo GD3 (Figura 3) (Kolter, 2012).  

A nomenclatura mais utilizada para designar os diferentes tipos de 

gangliosídeos é aquela proposta por Svennerholm (1980). Por esta classificação, os 

gangliosídeos são designados pela letra G seguida de M (monossialo), D (dissialo), 

T (trissialo), Q (tetrassialo), P (pentassialo), H (hexassialo) ou S (heptassialo) de 

acordo com o número de resíduos de ácido siálico (1 a 7, respectivamente). A 

nomenclatura termina com um número que, por convenção, é a subtração do 

número 5 pela quantidade de resíduos de açúcares neutros presentes na molécula. 

Fonte: modificado de Furukawa et al. (2020) 
Figura 3 - Esquema simplificado da biossíntese dos glicoesfingolipídeos. As diferentes séries 
destas moléculas estão destacadas em vermelho. As enzimas envolvidas em cada processo estão 
indicadas ao lado das setas. A GM3 sintase adiciona um ácido siálico por ligação α2-3 ao resíduo 
Gal de LacCer para formar GM3, fazendo parte da “série a”. Pela ação da GD3 sintase há a adição 
do ácido siálico por ligação α2- 8 ao resíduo de ácido siálico do GM3. Desta forma, GM3, GD3, e 
GT3 são os precursores para os gangliosídeos das series “a”, “b” e “c”, respectivamente. 

Globosídeo 

Gangliosídeo 
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Assim, GD3 é um gangliosídeo (G) que apresenta dois resíduos de ácido siálico (D) 

e dois resíduos de açúcares neutros (Glc e Gal). O número 3 é resultado da 

subtração de cinco menos dois.  

O dissialogangliosídeo GD3 é um antígeno bastante presente durante o 

desenvolvimento embrionário, e que após a vida adulta encontra-se em baixas 

concentrações no tecido nervoso. Entretanto, esta molécula se encontra 

hiperexpressa em superfície de células tumorais de origem neuroectodérmica, 

incluindo o melanoma, e tem sido considerado um bom alvo para a imunoterapia 

(Sandhoff et al., 2018; Ramos et al., 2020). 

Porém, os principais determinantes antigênicos nos gangliosídeos são 

resíduos de carboidratos, cuja natureza química propicia mais uma resposta imune 

T-independente, com uma resposta de anticorpos predominantemente da classe 

IgM, pouco específicos e de baixa afinidade (Livingston, 1995; Ramos et al., 2011).  

Ainda assim, Dippold et al. (1980) conseguiram produzir um mAb contra GD3, 

o mAb R24, um anticorpo murino de subclasse IgG3. Esse anticorpo, apesar de 

eficaz para provocar remissão total ou parcial de tumores, acarreta eventos de 

toxicidade nos pacientes tais como urticária, náuseas e vômitos, dor torácica, dor 

abdominal, falta de ar, edema das vias respiratórias e hipertensão, o que 

infelizmente limitou o seu uso  (Houghton et al., 1985; Maguire et al., 1998). 

 

1. 3 Anticorpos 

 

Os anticorpos, em geral são imunoglobulinas (Ig), de caráter glicoproteico, 

compostos por 4 cadeias polipeptídicas unidas por pontes dissulfeto e ligações não-

covalentes: duas cadeias leves idênticas (220 aminoácidos) portando um domínio 

variável em sua região N-terminal e um domínio constante na porção C-terminal, e 

duas cadeias pesadas (440 aminoácidos) também idênticas entre si, contendo um 

domínio variável e três domínios constantes (Alberts et al., 2010).  

A forma da molécula é semelhante à da letra “Y” e pode ser clivada por 

algumas enzimas proteolíticas, como a pepsina e a papaína, que separam os 

“braços” - chamados de fragmento Fab (do inglês, fragment antigen binding), pois é 

sítio onde liga-se o antígeno. Cada braço é composto por uma cadeia pesada e uma 

leve. A “base” do “Y” é denominada fragmento Fc (do inglês fragment crystallizable), 
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pois se cristaliza facilmente, e é formada somente por parte das duas cadeias 

pesadas (Figura 4). Esta porção estabelece a classe à qual pertence cada anticorpo, 

o chamado isotipo: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Para as classes de anticorpos IgA e a 

IgG existem ainda subclasses, sendo que as IgG podem ser categorizadas como 

IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4  (Murphy et al., 2010) 

 

 

A extremidade aminoterminal de Fab forma a região variável (Fv) que possui 

os domínios VH e VL, onde cada um possui quatro regiões estruturais denominadas 

FR1, FR2, FR3 e FR4 (sigla FR, do inglês, framework). As FRs apresentam pouca 

variabilidade e formam as folhas β que proporcionam o suporte básico ao domínio. 

Além disso, a região V apresenta três segmentos que são particularmente variáveis 

designados como regiões hipervariáveis (HV1, HV2 e HV3), as quais correspondem 

às três alças nas bordas do cilindro β e estão justapostas aos domínios dobrados. O 

pareamento de VH e VL na molécula de anticorpo promove a união das três alças de 

cada cadeia, formando um único sítio variável na extremidade de cada braço que é 

complementar à estrutura tridimensional do antígeno: o sítio de ligação ao antígeno. 

É isso que determina a especificidade do anticorpo, pois, em geral, uma cadeia 

sozinha não é capaz de definir a especificidade antigênica final. As seis alças 

Fonte: modificado de Moraes et al. (2020) 
Figura 4 - Estrutura básica do anticorpo. As estruturas em preto mostram onde as ligações 

dissulfídicas unem as cadeias pesadas. Esta região é chamada de região de dobradiça do 
anticorpo, característica que confere certa flexibilidade à molécula de anticorpo, o que por sua vez 
promove maior eficiência na ligação de antígenos nas duas frações Fab (Alberts et al., 2010). 
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hipervariáveis também são chamadas de regiões determinantes de 

complementaridade (CDRs), uma vez que a superfície que elas formam é 

complementar ao antígeno ao qual se ligam (Abbas et al., 2012). 

. 

1. 4 Teoria da rede idiotípica 

 

A teoria da rede idiotípica (Jerne, 1974) propõe que quando o sistema 

imunológico entra em contato com um antígeno, forma-se uma rede de interações 

de complementariedades envolvendo idiotipos e anti-idiotipos, de forma a alcançar 

estabilidade e promover a homeostase do sistema imunológico (Abbas et al., 2012; 

Gaspar Cunha et al., 2012)  

 O idiotipo (Id) é um conjunto de epítopos (idiotopos) localizados nas regiões 

variáveis dos receptores de antígenos dos linfócitos T e B, constituindo, assim, no 

caso dos anticorpos, a identidade de um dado anticorpo dentro do repertório de 

anticorpos do indivíduo. Tais epítopos idiotopicos podem induzir uma resposta anti-

idiotípica (anti-Id). Os anticorpos anti-Id podem mimetizar a configuração 

tridimensional do antígeno primário, levando à formação de anticorpos anti-anti-Id 

ligantes ou não do antígeno original (Figura 5). Assim, os anticorpos anti-id poderiam 

ser utilizados como agentes mimetizantes do antígeno originalmente alvejado em um 

esquema de imunização ativa (Mitchell et al., 1990). 

Figura 5 - Esquema proposto da teoria da rede idiotípica. 
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De fato, esta aplicação se provou possível em diversos trabalhos (Mittelman 

et al., 1992; Jinnohara et al., 1998; de Cerio et al., 2007; Lee and Ge, 2010; Wang et 

al., 2015), encorajando o uso da estratégia também no contexto clínico. Num ensaio 

clínico de fase I/II, o mAb anti-Id ACA125, mimetizante do antígeno CA125 

demonstrou capacidade de suscitar respostas anti-anti-Id ligantes de CA125 em 

pacientes com carcinoma ovariano avançado, promovendo aumento de sobrevida 

significativo e induzindo apenas efeitos adversos leves (Reinartz et al., 2004).  

Esta estratégia permite contornar a baixa imunogenicidade de alguns 

antígenos, como os gangliosideos. O mAb 1E10 (Perez et al., 2002), por exemplo, é 

capaz de provocar respostas anti-anti-id contra o gangliosídeo GM3 em pacientes de 

câncer de mama (Díaz et al., 2003) e de pulmão (Neninger et al., 2007; Alfonso et 

al., 2014), aumentando sua sobrevida geral. Em 2013 foi aprovado para uso clínico 

na Argentina e em Cuba para tratamento de câncer de pulmão de células não-

pequenas sob o nome racotumabe/Vaxira ® (Administración Nacional de 

Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica, 2013), tornando-o a primeira vacina 

anti-id já aprovada no mundo. 

Respostas imunológicas contra o gangliosídeo GD2 também puderam ser 

observadas em pacientes com melanoma avançado vacinados com o mAb 1A7 

(TriGem), porém os benefícios clínicos foram mais modestos (Foon et al., 2000). 

Como GD3 também se mostrou um alvo interessante para o tratamento de 

melanoma, conforme demonstrado pelos resultados de ensaio clínico em que três 

entre 12 pacientes tratados com o mAb R24 apresentaram regressão de tumor 

(Dippold et al., 1980; Houghton et al., 1985), o grupo de Chapman e Houghton 

(1991) produziu um anticorpo anti-id de R24 que mimetiza GD3. Entretanto, o mAb 

obtido pelo grupo provou-se pouco imunogênico no contexto clínico  (Chapman et 

al., 2004). 

Nosso grupo explora essa estratégia há certo tempo, e já obteve mAbs anti-

idiotípicos como o 6.C4, um mimetizante do antígeno carcinoembrionário (CEA), que 

induziu a formação de anticorpos anti-anti-Id, capazes de reconhecer e se ligar a 

este antígeno, tanto in vitro, quanto in vivo (de Moraes et al., 1992, 1994; Pignatari et 

al., 2007). O grupo também produziu o mAb 10.D7, um anti-id do anticorpo 

bevacizumab contra VEGF (fator de crescimento endotelial vascular). A imunização 

com 10.D7 promove resposta sérica anti-VEGF e reduz o volume tumoral em modelo 

de melanoma murino (Sanches et al., 2016). 
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Assim, considerando a experiência do grupo, a baixa imunogenicidade de 

GD3 e a toxicidade do mAb R24 murino, realizamos a imunização de camundongos 

BALB/c com o mAb R24, e uma série de anticorpos anti-id contendo a imagem 

interna de GD3 foi obtida. Entre esses, o mAb anti-Id 5.E3, uma IgG2a, demonstrou 

a capacidade não só de inibir a ligação de R24 à molécula GD3 como foi capaz de 

estimular uma resposta de anticorpos anti-anti-idiotípicos, quando utilizado como 

imunógeno em camundongos. Entre esses anticorpos anti-anti-idiotípicos obtivemos 

o mAb 5.G8, uma IgG1 capaz de reconhecer e ligar-se ao gangliosídeo GD3, que foi 

selecionado para estudo (Ramos et al., 2011). In vitro, foi visto que o mAb 5.G8 é 

capaz de promover citotoxicidade dependente de anticorpo (ADCC) e citotoxicidade 

dependente de complemento (CDC) (Ramos et al., 2011). In vivo, ele inibiu o 

crescimento tumoral de modo semelhante ao mAb R24 (Ramos et al., 2011). Ainda 

foi demonstrada a especificidade do mAb 5.G8 no reconhecimento de linhagens 

celulares de melanoma humano, Sk-Mel-28 e MeWo, que sabidamente expressam 

GD3 (Ramos et al., 2011). 

 

1.5 Avaliação da especificidade do mAb anti-anti-idiotípico 5.G8 

 

A especificidade de ligação dos mAbs 5.G8 e R24 foi analisada anteriormente 

por Ramos et al. (2011), que mostrou o reconhecimento específico de linhagens 

celulares que expressam GD3, não reconhecendo células que não expressam GD3 

e ligando-se com menos intensidade a células que expressam menor quantidade de 

GD3. Em uma etapa seguinte, a especificidade dos anticorpos foi avaliada por meio 

de citometria de fluxo, comparando o reconhecimento pelos anticorpos das células 

de melanoma humano Sk-Mel-28, que expressam GD3 constitutivamente, e uma 

linhagem de melanócito murino transformada (Otake, 2005) para expressar o gene 

da enzima GD3-sintase ST8D4. Esses resultados compuseram parte do trabalho de 

mestrado de Tábata de Almeida da Silva (Silva, 2015). Quando essas linhagens 

foram tratadas com inibidor da glucosilceramida-sintase, o que acaba por inibir a 

biossíntese de todos os gangliosídeos, houve uma diminuição de ligação do mAb 

R24, mas o mesmo não foi visto para o mAb 5.G8 (Silva, 2015).  

Entretanto, quando as linhagens celulares foram tratadas com tripsina, uma 

enzima que degrada as proteínas por meio da hidrólise de ligações peptídicas, viu-
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se que a ligação do mAb 5.G8 às células foi mais reduzida em relação à ligação de 

R24 (Silva, 2015).  

Tais resultados sugerem que o mAb 5.G8 pode reconhecer alguma outra 

molécula, possivelmente de natureza proteica, presente na célula tumoral que pode, 

ou não, ser reconhecida pelo R24. A proposta deste trabalho é avançar na 

caracterização do mAb 5.G8, como um candidato a substituir o mAb R24 em 

protocolos que tenham GD3 como alvo, e identificar a molécula proteica por ele 

reconhecida, que pode ser um mimotopo de GD3.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a especificidade dos anticorpos monoclonais anti-GD3 R24 e anti-anti-

idiotípico 5.G8. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 - Confirmar que os mAbs R24 e 5.G8 reconhecem as células Sk-Mel-28 e que 

pertencem a mesma rede idiotípica. 

 - Confirmar expressão de GD3 pelas células SK-Mel-28 utilizadas no estudo. 

 - Avaliar reconhecimento de proteína por mAbs R24 e 5.G8 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Linhagem celular 

  

 Foi utilizada a linhagem de melanoma humano SK-Mel-28 obtida 

comercialmente da American Type Culture Collection, ATCC (Manassas, VA, USA). 

 

3.1.2 Reagentes e Kits  

 

 - RPMI (Roswell Park Memorial Institute medium – 1640), soro fetal bovino 

(SFB) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) foram adquiridos da Gibco (Gibco 

BRL/Invitrogen, Nova Iorque, NY, EUA).  

 - Dimetilsulfóxido (DMSO), L-glutamina, 2-mercaptoetanol, ácido 2-[4- (2-

hidroxietil)1-piperazinil]-etanosulfônico (Hepes), tripsina, Triton X-100, fosfatos de 

sódio mono e bibásico, bicarbonato de sódio, cloreto de cálcio, albumina sérica 

bovina (BSA), detergente monolaurato de polioxietileno sorbitano (Tween 20), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e azul de Trypan, estreptavidina conjugada à 

peroxidase foram obtidos da Sigma (Sigma Aldrich Chemical Co., St. Louis, Missouri, 

EUA). 

 - Etanol, metanol, clorofórmio, glutaraldeído, ácido cítrico, cloreto de sódio, 

fosfato de potássio monobásico, cloreto de potássio, Tris(hidroximetil)aminometano 

(TRIS), glicina, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido acético glacial e azul de 

bromofenol foram obtidos da Merck (Merck, Darmstadt, Alemanha). 

 - IgG de cabra contra IgG de camundongo conjugado à biotina foram obtidos 

da Invitrogen (Invitrogen, Nova Iorque, NY, EUA). 

 - o-fenilenodiamina (OPD), kit para coloração em prata de gel de 

poliacrilamida (Pierce Silver Stain Kit) e kit revelador para western blot (Pierce ECL 

Western Blotting Substrate) foram obtidos da Pierce (Pierce Chemical Co., Rockford, 

Illinois, EUA). 
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 - Sulfosuccinimidobiotina obtida da Thermo (Thermo Fisher Scientific, 

Massachusetts, EUA). 

 - Duodecilsulfato de sódio (SDS) obtido da GE (GE Co., Fairfield, CT, EUA). 

 - Dissialogangliosídeo (GD3) obtido da Matreya.  

 

3.1.3 Soluções 

 

 - Tampão fosfato salina (PBS): fosfato de sódio bibásio e fosfato de potássio 

monobásico a 10 mM, cloreto de sódio e cloreto de potássio a 150 mM pH 7,4. 

 

 Usadas em cultura de células de mamífero:  

 - Solução para congelamento de células: meio RPMI 1640 com 10 % DMSO 

(v/v) e 50 % SFB (v/v).   

 - Meio RPMI completo (RPMIc): suplementado com 10 % SFB (v/v), 2 mM L-

Glutamina e 10 mM Hepes. 

 - Solução para contagem de células viáveis: PBS contendo 0,4 % (p/v) de 

azul de Trypan. 

- Solução para desprendimento das células aderentes: EDTA 0,5 mM em PBS. 

 

 Usadas em ensaio imunoenzimático (ELISA): 

 - Tampão de bloqueio: PBS contendo 1 % (p/v) de BSA. 

 - Tampão de diluição de amostras: PBS contendo 0,1 % (p/v) de BSA. 

 - Tampão de lavagem: PBS 0,05 % (v/v) de Tween 20. 

 - Tampão de lavagem: PBS contendo 0,1 % de BSA (p/v) e 0,05 % de Tween-

20 (v/v). 

 - Tampão para OPD: citrato-fosfato 100 mM pH 5,0 contendo 0,03 % (v/v) de 

água oxigenada.   

- Solução de revelação com OPD: 3 mg/mL de OPD de tampão citrato 

contendo 0,05 % de H2O2.  

- Solução de parada da reação: H2SO4 4 N.  

 - Tampão de fixação: PBS 0,05 % (v/v) de glutaraldeído. 

 - Solução de inibição da peroxidase endógena: Metanol 1 % (v/v) de H2O2. 

 

 Usadas na obtenção de extrato celular e ensaio de imunoprecipitação: 
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 - Tampão de lise: 50 mM Tris, com 150 mM de cloreto de sódio, 5 mM de 

EDTA e 1 % de Triton X-100, pH 7,5. 

 - Tampão de lavagem: PBS contendo 0,5 M de cloreto de sódio e 0,1 % de 

Tween-20. 

 - Solução de bloqueio: PBS contendo 20 mg/mL de BSA. 

 

 Usadas para acoplamento dos mAbs a Sepharose ativada por CNBr: 

 - Tampão de acoplamento: NaHCO3 0,1 mM pH 8,3 contendo NaCl 0,5 M; 

 - Tampão de bloqueio: etanolamina 1 M pH 8,0; 

 - Tampão de lavagem: tampão acetato de sódio 0,1 M pH 4,0; 

 - Tampão de equilíbrio: Tris-HCl 0,05 M pH 8,2. 

 

 Usadas em SDS-PAGE: 

 - Tampão de amostra redutor: Tris-HCL 62 mM, pH 6,8, contendo SDS 0,2 % 

(p/v), β-mercaptoetanol 50 mM, azul de bromofenol 0,005 % (p/v) e glicerol 10 % 

(v/v). O tampão de amostra não-redutor era de mesma composição do tampão de 

amostra redutor, exceto pela não adição de β-mercaptoetanol. 

 - Tampão de corrida: Tris 25 mM, glicina 190 mM, pH 8,3 e SDS 0,1 % (p/v). 

 - Gel de separação: 1,5 M Tris-HCl (pH 8,8), com 0,4 % SDS (pH 8,3); 12 % 

bis/acrilamida, 0,1 % de APS (persulfato de amônio); 0,04 % de TEMED. 

 - Gel de empilhamento: 1 M Tris-HCl (pH 6,8), com 0,1 % SDS (pH 6,8); 5 % 

de bis/acrilamida, 0,1 % APS e 0,1 % de TEMED. 

 - Solução corante: metanol 50%; ácido acético glacial 10 % Coomassie blue 

brilhante 0,25 %. 

 - Solução descorante: metanol 15 %; ácido acético glacial 10%. 

 - Reagentes para coloração com nitrato de prata: Stain Working Solution e 

Developer Working Solution. 

 

 Usadas no preparo de amostras para análise por espectrometria de massas: 

 - Solução para remoção de SDS e Coomassie blue de gel de poliacrilamida: 

bicarbonato de amônio 50 mM e 50 % de acetonitrila. 

 - Solução para reidratação de gel de poliacrilamida: tripsina 0,5 μg/20 µL e 

bicarbonato de amônio. 
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 Usadas na extração e purificação de lipídeos presentes nas células SK-Mel-

28: 

 - Solução para extração: isopropanol:hexano:H2O (55:20:25, v/v/v) e 

clorofórmio:metanol (2:1; v/v). 

  

 Usadas na cromatografia de alta resolução em camada delgada (HPTLC): 

 - Solução de corrida: clorofórmio:metanol:cloreto de cálcio 0,02 % (60:40:9, 

v/v/v). 

 - Orcinol: 0,25 g de orcinol para 50 mL de H2SO4 3 M. 

 - Resorcinol: 0,2 g de resorcinol para 80 mL de HCl, 0,25 mL de 0,1 M CuSO4, 

água deionizada em quantidade suficiente para volume final de 100 mL. 

 - Primulina: 0,05 % diluída em acetona e água (8:2 v/v). 

 

3.1.4 Materiais descartáveis 

  

 Para a realização do trabalho foram indispensáveis os seguintes materiais 

descartáveis: 

 - Material plástico para cultura celular: placas e garrafas (Corning, Nova York, 

EUA); 

 - Pipetas sorológicas (Corning, Nova York, EUA); 

 - Placa de poliestireno para ensaios imunoenzimáticos (Corning, Nova York, 

EUA); 

 - Tubos cônicos de 50 mL e 15 mL (Axygen Scientific, Califórnia, EUA); 

 - Tubos de microcentrífuga (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha); 

 - Ponteiras para micropipetas (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha); 

 - Filtros de 0,22 e 0,45 µm (EMD Millipore, Massachusetts, EUA); 

 - Colunas de cromatografia: proteína G-sepharose, CNBr Activated 

Sepharose 4 Fast Flow  (GE Co., Connecticut, EUA), BondII SPE – C18 (Agilent, 

Nova York, EUA). 

 - Membrana de diálise (snake skin) (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, 

EUA). 

 - Placas de vidro revestidas com sílica gel para HPTLC (J.T. Baker, 

Phillpsburg, Reino Unido). 

 



31 
 

 

3.1.5 Equipamentos  

 

 Para a execução do trabalho foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 - Nanodrop® 2000 Lite (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA); 

 - Sonicador Sonic desmembrator 505 (Thermo Fisher Scientific, 

Massachusetts, EUA); 

 - Microscópio de contraste de fase invertido TMS (Nikon, Tóquio, Japão). 

 - Refrigerador -80°C Advantage (Queue Systems inc., Carolina do Sul, EUA); 

 - Estufa Fanem 002 CB (Fanem Ltda., São Paulo, Brasil); 

 - Estufa Forma Scientific 3546 (Forma Scientific, Ohio, EUA); 

 - Cabine de fluxo laminar VLFS-12 (Veco, São Paulo, Brasil); 

 - Centrífuga para tubos cônicos 5804 R (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha); 

 - Centrífuga para microtubos 5415 R (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha); 

 - Container de nitrogênio CN5009X6 (Thermolyne, Iowa, EUA); 

 - Homogeneizador Vortex (Labnet, Nova Jersey, USA); 

 - Leitor de placa de ELISA Ultra Microplate Reader Elx 808 (BIO-TEK 

Instruments, Inc., Vermont, EUA); 

 - Balança analítica (Denver Instrument Company, Nova York, EUA); 

 - Agitador magnético com aquecimento (Labnet, Nova Jersey, USA); 

 - Cuba e aparato para eletroforese: Mini-PROTEAN tetra cell e fonte (Bio-Rad 

Laboratories, Califórnia, EUA). 

 - Agitador Basic Gangorra (Kasvi, São José dos Pinhais – PR, Brasil. 

 - Agitador magnético com aquecimento da Labnet: Thermomixer compact 

(Eppendorf, Hamburg, Alemanha). 

 - Fotodocumentador para gel e membrana: G.Box Chemi 16 Gel Doc System 

UV Transilluminator and Imaging Lab (Syngene, Bangalore, Índia). 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Cultura de células 

 

 O meio de cultura utilizado no cultivo das células de melanoma foi o RPMI-

1640, acrescido de L-glutamina 2 mM, HEPES 10 mM, bicarbonato de sódio 24 mM, 
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suplementado com 10 % de soro fetal bovino (RPMI completo, RPMIc). As células 

foram mantidas em estufa a 37ºC, em atmosfera úmida contendo 5 % de CO2 

(RAMOS et al., 2010). 

 Como células SK-Mel-28 são aderentes, foi necessário o tratamento prévio 

com 0,5 mM de EDTA (em PBS) sempre que as culturas foram expandidas ou 

manipuladas.  

 

3.2.2 Congelamento das células 

 

 Alíquotas de 1 a 2 x 106 células foram congeladas em 1 mL de meio de 

congelamento. 

 

3.2.3 Anticorpos monoclonais 

 

Foram utilizados os seguintes anticorpos monoclonais (mAbs) R24, 5.E3, 

5.G8, obtidos a partir dos hibridomas R24 (ATCC), 5.E3 (Ramos et al., 2011), 5.G8 

(Ramos et al., 2011), respectivamente, e anticorpos policlonais de camundongo, 

usado como irrelevante, obtidos de animais de nosso biotério. Todos os anticorpos 

utilizados no trabalho encontravam-se já purificados no laboratório. 

 

3.2.4 Ensaio imunoenzimático indireto (ELISA)  

 

Para avaliar a especificidade dos mAbs R24 e 5.G8, foram plaqueadas 104 

células de melanoma humano SK-Mel-28/poço em placas de cultura de 96 poços. As 

culturas foram mantidas por 18 horas a 37°C em atmosfera úmida contendo 5% de 

CO2 e depois fixadas por 1 hora em temperatura ambiente com 0,05% de 

glutaraldeído em PBS (v/v). Após três lavagens com PBS, foi feita a inibição da 

peroxidase endógena com 1% de peróxido de hidrogênio em metanol (v/v) por 5 

minutos no escuro. Ao término das lavagens com PBS, os sítios ativos 

remanescentes do plástico foram bloqueados com tampão de bloqueio por 1 hora à 

temperatura ambiente. Depois houve a incubação com os anticorpos (10 µg/mL). 

Após 1 hora de incubação a 37°C, a placa foi lavada com tampão de lavagem. A 

presença de ligação do anticorpo ao antígeno foi verificada por meio da utilização de 
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um anticorpo secundário, anti-IgG de camundongo, marcado com a biotina. 

Posteriormente à etapa de lavagens, seguiu-se com incubação da estreptavidina-

peroxidase por 30 minutos, à temperatura ambiente, no escuro. Novas etapas de 

lavagens foram realizadas para então ser adicionado o substrato o-fenilenodiamina 

(OPD) à reação. Os resultados foram expressos como absorbância medida por 

espectrofotometria no comprimento de onda de 492 nm em leitor de placa de ELISA. 

Para avaliar a atividade do mAb 5.E3, placas de ELISA foram sensibilizadas 

com o mAb R24 ou 5.G8 (10 μg/mL), por 1 hora a 37°C. Poços sensibilizados com 

BSA 1 % foram utilizados como controle negativo. Em seguida, foi feita a incubação 

do mAb 5.E3 (5, 10, 15 e 20 μg/mL), previamente biotinilado conforme descrito no 

item 3.2.5. O restante do ensaio foi feito seguindo o mesmo protocolo descrito 

anteriormente, com exceção das lavagens que foram realizadas com 0,05% de 

Tween-20 em PBS (v/v). 

 

3.2.5 Conjugação de biotina ao mAb 5.E3 

 

A conjugação foi feita segundo Bayer e Wilchek (1980), com algumas 

modificações. Para tanto, éster 3-sulfo-N-hidroxisuccinimida de biotina foi diluído em 

água, na concentração 10 mM e o anticorpo foi diluído em tampão PBS na 

concentração de 1 mg/mL. As soluções foram misturadas na proporção de 20 moles 

de biotina para 1 mol de proteína. Após incubação de 4 horas a 4°C e sob agitação, 

a mistura foi dialisada contra PBS para remoção das moléculas de biotina livre. 

 

3.2.6 Extração de lipídeos 

 

Para realização da extração de lipídeos e HPTLC, contamos com a 

colaboração da Professora Doutora Anita Hilda Straus Takahashi. 

As células SK-Mel-28 foram plaqueadas e, após adesão, foram tratadas por 7 

dias com inibidor da glucosilceramida sintase (P4) (250 nM em etanol). As amostras 

controles continham células tratadas com etanol (1µL/mL) ou somente em meio de 

cultura. 

As células obtidas das culturas foram lavadas três vezes com PBS e os 

lipídeos foram extraídos com aproximadamente 2 ml de mistura  de 
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isopropanol:hexano:H2O (55:20:25, v/v/v). O material ficou sob agitação por 30 

minutos e seguiu-se com centrifugação por 15 minutos, a 2000 x g em temperatura 

ambiente. O sobrenadante foi coletado e seco sob fluxo de nitrogênio. Esse 

procedimento foi realizado duas vezes. 

O material foi submetido à nova extração com 2 mL de clorofórmio:metanol 

(2:1, v/v). O procedimento seguiu da mesma maneira que o realizado com 

isopropanol:hexano:H2O.  Os extratos lipídicos foram agrupados e então purificados 

por meio de cromatografia em fase reversa. Para tanto, a coluna de C18 (1 mL) foi 

ativada com 5 mL de clorofórmio:metanol (2:1, v/v) e, em seguida, foram 

adicionados 5 mL de água. O extrato lipídico foi ressuspendido em 0,5 mL de água e 

aplicado duas vezes na coluna que, em seguida, foi lavada com 3 mL de água. A 

eluição dos lipídeos foi feita com 2 mL de metanol e 2 mL de clorofórmio:metanol 

(2:1, v/v). Depois da purificação, seguiu-se com cromatografia de alta resolução em 

camada delgada (do inglês High-performance thin-layer chromatography - HPTLC). 

 

3.2.7 Cromatografia de alta resolução em camada delgada – HPTLC (do 

inglês High-performance thin-layer chromatography) 

 

As amostras foram aplicadas em placas de sílica gel e a cromatografia foi 

desenvolvida no solvente clorofórmio:metanol:cloreto de cálcio 0,02 %  (60:30:9, 

v/v/v). A corrida seguiu até que o solvente atingisse a parte superior da placa. 

Após a corrida, as placas foram borrifados os corantes primulina, resorcinol 

ou orcinol. A placa corada com Primulina foi observada sub luz ultravioleta em 

fotodocumentador, enquanto a placa corada com orcinol foi aquecida a 120°C, até 

que as bandas pudessem ser vistas. Para amostras coradas com resorcinol, a placa 

foi vedada para o aquecimento. 

 

3.2.8 Extrato de células SK-Mel-28 

  

 Alíquotas de 20x106 células SK-Mel-28 foram lavadas três vezes com PBS e 

ressuspendidas em tampão de lise padronizado, contendo inibidor de protease. Em 

seguida, as células foram submetidas a dois ciclos de 10 segundos com amplitude 
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de 20 % de sonicação. O produto foi centrifugado por 5 minutos, 16000 x g a 4°C e 

foi coletado somente o sobrenadante para posteriores experimentos. 

 

3.2.9 Avaliação de proteína reconhecida pelos mAbs R24 e 5.G8 em 

extrato de células SK-Mel-28  

 

As proteínas de extratos de SK-Mel-28, separadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida, foram transferidas para membrana de nitrocelulose, por 1 hora a 250 

mA.  

Após transferência, as membranas foram incubadas durante 1 hora em 

temperatura ambiente com tampão de bloqueio (TBS contendo 2 % de BSA). 

Posteriormente, as membranas foram incubadas com os mAbs R24, 5.G8 ou 

irrelevante (50 μg/mL), durante 18 horas a 4°C. Após 3 lavagens de cinco minutos 

cada com tampão de lavagem, as membranas foram incubadas durante 1 hora, à 

temperatura ambiente, com anticorpo anti-IgG de camundongo, conjugado à biotina. 

Seguiu-se com mais 3 lavagens e depois incubação com estreptavidina-peroxidase. 

Foram feitas mais três lavagens e as reações foram reveladas com a adição de 

tampão de revelação contendo substrato quimioluminescente (Pierce). 

 

3.2.10 Acoplamento de mAbs à sepharose-CNBr ativada  

 

O protocolo de preparação da resina foi feito de acordo com instruções do 

fabricante. Resumidamente, Sepharose 4B ativada por CNBr foi ressuspendida em 

solução de HCl 1mM. Solução de anticorpo (5.G8 ou R24) na concentração 1 mg/ml 

em tampão de acoplamento foi adicionada à resina Sepharose 4B ativada por CNBr 

(1 mg de anticorpo para 0,5 g de Sepharose). 

A mistura foi agitada lentamente por 2 h, à temperatura ambiente, e deixada 

16 h a 4°C. Em seguida, a resina foi lavada e ressuspendida em solução de 

bloqueio, agitando-se lentamente durante 2 h à temperatura ambiente. Ao final da 

incubação, a resina foi exaustivamente lavada com tampão de lavagem. A resina foi 

utilizada e mantida em tampão de equilíbrio. 
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3.2.11 Imunoprecipitação de proteínas de extrato celular 

 

3.2.11.1 Sepharose ativada por CNBr 

 

O extrato de 20x106 células SK-Mel-28 foi incubado com o complexo 

Sepharose-R24 ou Sepharose -5.G8 (100 µL) por 16 horas a 4°C. Em seguida o 

produto foi submetido a 10 lavagens com PBS. 

 

3.2.11.2 Sepharose proteína G 

  

Os anticorpos purificados R24, 5.G8 ou irrelevante (100 µg/mL) foram 

incubados por 16 horas a 4°C junto ao extrato de 20x106 células. A 

imunoprecipitação foi realizada com 100 µL Sepharose proteína-G, previamente 

lavada com 500 µL de tampão de lise, por duas vezes, e bloqueada com BSA em 

tampão de lise (50µg/mL) por 30 minutos em temperatura ambiente, por 1h a 4°C. 

Posteriormente, o material foi submetido a sucessivas lavagens (10 ou 50 vezes) 

com PBS contendo 0,1% de Tween-20 (v/v) e 0,5 M de NaCl. 

 

3.2.12 Avaliação do material imunoprecipitado  

  

 A identificação das proteínas imunoprecipitadas foi realizada por eletroforese 

em gel de poliacrilamida, contendo dodecilsulfato de sódio (SDS). O gel de 

separação foi feito com a acrilamida/bis-acrilamida na concentração de 12 % em 

tampão Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8, contendo 0,4 % de SDS (p/v). O gel de 

empilhamento continha 5 % de acrilamida/bis-acrilamida em tampão Tris-HCl 0,5 M, 

pH 6,8 e 0,4 % (p/v) de SDS. 

 As amostras analisadas foram diluídas em tampão de amostra redutor, 

fervidas por 3 minutos e então, o sobrenadante foi aplicado nos poços do gel. Para a 

corrida eletroforética, foi utilizado tampão de corrida, sob voltagem constante de 80 

V, até o corante de acompanhamento atingir a extremidade oposta do gel. Ao 

término da corrida, o gel foi submetido à coloração. 
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3.2.13 Coloração de gel de poliacrilamida 

 

Após corrida eletroforética, o gel foi corado com tampão corante contendo 

Coomassie blue, ou com nitrato de prata, seguindo as instruções do fabricante. 

 

3.2.14 Análise de peptídeos por espectrometria de massas para 

identificação de proteínas 

 

Uma banda de aproximadamente 12 kDa foi removida do gel e enviada ao 

laboratório do Professor Doutor Jose Cesar Rosa, do departamento de Biologia 

Molecular e Celular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 

Ribeirão Preto, para análise. 

Para tanto, inicialmente o gel foi lavado três vezes com 400 µL de bicarbonato 

de amônio 50 mM contendo 50% de acetonitrila, para remoção de SDS e corante 

Coomassie blue e, em seguida, desidratado com acetonitrila e seco em centrífuga à 

vácuo. A reidratação se deu por meio de solução de tripsina (0,5 µg/20 µL) e, após o 

intumescimento do gel, foi acrescentado volume adicional de bicarbonato de amônio 

para cobrir completamente o gel. Seguiu-se incubação por 24 horas a 37°C. A 

extração dos peptídeos foi feita em temperatura ambiente, após adição de 5 µL de 

ácido fórmico para interromper a ação da tripsina. 

A amostra foi carregada em micro-tip, contendo resina de fase reversa 

(POROS R2, Perseptive Biosystems, USA) previamente ativada com metanol e 

equilibrada com ácido fórmico a 0,2%, e dessalificada com 100 µL de ácido fórmico 

a 0,2%. A amostra foi eluída da resina com 50 µL de solução contendo metanol a 

60% em ácido fórmico 5%. Seguiu-se com a secagem da amostra em speed vac e 

solubilização em 25 µL de solução composta de 5% acetonitrila e 0,1% ácido 

fórmico, e analisadas por LC-MS/MS diretamente no espectrômetro de massas (ESI-

Q-TOF- Ultima, Waters). 

Os peptídeos foram analisados em espectrômetro de massas do tipo 

eletrospray quadrupolo-time of flight (Q-Tof Ultima, Waters) utilizando uma origem 

eletrospray do tipo nanoflow contendo um capilar de sílica fundida de 20µm de 

diâmetro interno, mantido a 3,5 kVolts, 40 V no cone de entrada e a uma 

temperatura de 100ºC. As amostras foram injetadas através de amostrador 
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automático acoplado ao NanoAcquity UPLC e separadas em coluna de fase reversa 

Waters BH C18 3µm i.d. 75µm x 100 mm (o.d.) a um fluxo de 300 nL/min, em 

gradiente linear de 5 a 80 % em 50 minutos utilizando solvente A (0,1% ácido 

fórmico) e solvente B (0,1% de ácido fórmico em acetonitrila). Os espectros de 

massa foram coletados na forma de data dependent acquisition (top 8) e 

processados com o software MassLynx v.4.1 (Waters, Manchester, UK).  A coleta de 

dados de massa utilizou varredura em MS1 (400-1200 u.m.a) obtendo-se assim a 

determinação da massa dos peptídeos (“peptide mass fingerprint” or precursor ion 

scanning). 

As proteínas foram identificadas através de espectros de massas CID-MS/MS 

utilizando o programa MASCOT (licenciado) ou na internet 

(www.matrixscience.com). Os arquivos contendo lista de íons e fragmentos “peak 

list” mascot generic format (mgf) foram obtidos pelo programa MASCOT DISTILLER 

e os arquivos mgf foram submetidos a ms/ms search form no programa Mascot 

Server utilizando alguns critérios como tolerância do íon precursor de 1,2Da, e 

tolerância para íons fragmentos de 0,8 Da, modificação variável para oxidação de 

metionina e deamidação de asparagina e glutamina, modificação fixa para 

carbamidometilação, quando foi o caso. As pesquisas foram realizadas contra banco 

de dados Swiss-Prot ou NCBInr com ou sem restrições taxonômicas e os resultados 

foram considerados quando escore acima de 56 para proteína com significância 

<0,05 for atingida e False Discovery Rate, FDR<1,0%.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Controle da qualidade de anticorpos e células utilizados no trabalho 

 

4.1.1 Reconhecimento de células SK-Mel-28 e mAb anti-Id 5.E3 pelos 

anticorpos monoclonais (mAbs) purificados 

 

Primeiramente, a qualidade dos anticorpos purificados foi confirmada. Para 

tanto, a integridade e especificidade dos anticorpos foram avaliadas. Na Figura 6A, 

os anticorpos purificados foram analisados por SDS-PAGE em condições redutoras 

e não redutoras e foi possível confirmar que tanto o mAb R24 (coluna 2 e 4), quanto 

o mAb 5.G8 (coluna 1 e 3), estavam íntegros. Por meio de ensaio imunoenzimático 

(Figura 6B) foi possível verificar que os mAbs R24 (Dippold et al., 1980) e anti-anti-

Idiotipo (Id) de R24, 5.G8 (Ramos et al., 2011) são capazes de reconhecer células 

de melanoma humano SK-Mel-28. Além disso, mostramos na Figura 6C que o mAb 

anti-Id de R24, 5.E3, reconhece tanto o mAb R24, quanto o mAb 5.G8 de forma 

dose-dependente e com clara tendência à saturação em ambos os casos. 
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Diversos trabalhos mostram que o gangliosídio GD3 é uma molécula com 

ampla distribuição em células de melanoma (Alfonso and Zeuthen, 1996; Chapman 

and Houghton, 1991; Pukel et al., 1982; Ragupathi et al., 2000; Real et al., 1985). 

Dippold et al., (1985) mostraram presença deste gangliosídio em grande parte das 

amostras de células de melanomas metastáticos testados, tornando-o um alvo para 

imunoterapia. 

Dippold et al., (1980) obtiveram o mAb R24 a partir da imunização de 

camundongos com células SK-Mel-28. O anticorpo é capaz de se ligar em células de 

melanomas, astrocitomas e algumas subpopulações de sarcomas, que expressam 

GD3 (Dippold et al., 1980; Pukel et al., 1982). 

Apesar de eficiente na diminuição do crescimento tumoral, o mAb R24 é uma 

imunoglobulina de isotipo IgG3, subclasse não recomendada para uso terapêutico, 

principalmente por apresentar meia-vida curta, maior susceptibilidade à proteólise e 

amplo polimorfismo alotípico, além de apresentar grande tendência para formar 

agregados por meio de interações não covalentes, o que, em parte, explica os 

efeitos adversos descritos em pacientes (Grey et al., 1971; Greenspan et al., 1987; 

Cooper et al., 1991; Salfeld, 2007). 

Por serem de natureza não proteica, os gangliosídeos são pouco 

imunogênicos. Com o objetivo de contornar essa problemática, nosso grupo, por 

meio de abordagem anti-idiotípica (Id), obteve o mAb anti-idiotípico de R24, 5.E3, 

que é uma IgG2a, que mimetiza a conformação tridimensional do epítopo 

reconhecido por R24. Ramos et al. (2011) demonstraram que o mAb 5.E3 tem 

reconhecido por R24. Ramos et al. (2011) demonstraram que o mAb 5.E3 tem a 

capacidade não só de inibir a ligação de R24 como a do mAb anti-anti-Id 5.G8 ao 

gangliosídio GD3. O mAb 5.G8 é de isotipo IgG1, capaz de se ligar a células SK-

Figura 6 - Avaliação da da integridade e especificidade dos anticorpos monoclonais a serem 
estudados no presente trabalho. Eletroforese em gel de acrilamida 12%. Nas colunas 1 e 2, mAbs 
5.G8 e R24, respectivamente, na forma não reduzida, e nas colunas 3 e 4, mAbs 5.G8 e R24, 
respectivamente, na forma reduzida. Ensaio imunoenzimático para avaliação da especificidade dos 
mAbs purificados. A) mAbs reconhecem SK-Mel-28. Para testar os mAbs anti-GD3 R24 e anti-anti-Id de 
R24 5.G8, 10

4
 células SK-Mel-28/poço foram fixadas com 0,05% de glutaraldeído em placa de cultura de 

96 poços. A peroxidase endógena foi inibida com metanol. Os sítios ativos remanescentes do plástico 
foram bloqueados com soroalbumina bovina (BSA). Só então os mAbs R24, 5.G8 ou irrelevante (10 
μg/mL) foram adicionados. A ligação dos anticorpos às células foi detectada por meio de anticorpo 
secundário conjugado com biotina. Após incubação com estreptavidina-peroxidase, a reação foi revelada 
com o substrato o-fenilenodiamina (OPD). B) Ligação do mAb anti-Id 5E3 aos mAbs. O ensaio foi 
realizado de maneira semelhante ao descrito em A), porém nesse caso a placa foi sensibilizada com o 
mAb R24 ou 5.G8 (10 μg/mL). Depois do bloqueio, seguiu-se a incubação do mAb 5.E3 biotinilado em 
diferentes concentrações. Os resultados são apresentados em média ± EP de absorbância, em 
comprimento de onda 490 nm. 
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Mel-28 e ao mAb 5.E3, além de inibir crescimento de células SK-Mel-28 in vivo de 

forma comparável ao do mAb R24. Assim, o mAb 5.E3 foi utilizado na avaliação dos 

mAbs purificados a serem utilizados no presente estudo. 

4.1.2 Controle da qualidade das células SK-Mel-28 

 

Em trabalho anterior, Silva (2015) mostrou que o mAb 5.G8 era capaz de 

reconhecer a linhagem de células de melanoma humano SK-Mel-28, que expressam 

GD3 constitutivamente e uma linhagem de melanócito murino transformada para 

expressar o gangliosídeo.  

Carey et al. (1976) mostraram que existe uma variação acentuada na 

expressão de antígenos de SK-Mel-28, seja em diferentes gerações de passagem 

ou na mesma geração. Sendo assim, um controle de qualidade das células 

utilizadas nos experimentos foi fundamental para saber se as células estavam de 

fato expressando o gangliosídeo GD3. 

A biossíntese de gangliosídeos é iniciada a partir da adição de um resíduo de 

glicose à ceramida pela enzima glucosilceramida sintase, que origina a 

glicosilceramida. Após adição de um resíduo de galactose, é gerada a 

galactosilceramida, que é a base para a formação dos gangliosídeos, incluindo GD3 

(Otake, 2005). Dessa forma, optamos por tratar as células SK-Mel-28 com o inibidor 

da enzima glucosilceramida sintase d-treo-fenil-2-hexadecanoilamino-3-pirrolidino-1-

propanol (P4) com o intuito de verificar se ocorre a diminuição da expressão de 

GD3, sem interferir em outros lipídeos. 

Após tratamento com inibidor P4 chamou atenção de Silva (2015) que o mAb 

5.G8 continuou se ligando às células, tanto às células transformadas para expressar 

o gangliosídeo quanto às SK-Mel-28. 

Assim, consideramos de extrema relevância verificar a expressão de GD3 

pelas células SK-Mel-28 que deveríamos utilizar no presente trabalho. Para tanto, foi 

feito o cultivo das células SK-Mel-28 em meio de cultura acrescido de P4. Foram 

utilizados como controles do ensaio o crescimento das células em meio contendo 

etanol, veículo em que foi solubilizado o inibidor, e somente meio de cultura. Após o 

tratamento, foi realizada a extração dos lipídios seguida de HPTLC (do inglês High 

Performance Thin Layer Chromatography), glicoesfingolipídeos dependendo da 

composição de carboidratos (Tamburini, 2015). Na Figura 7 é mostrada a placa 
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corada com orcinol, que, em condições ácidas, é capaz de reagir com as frações de 

carboidratos presentes na amostra (Koch et al., 1991; Smyth et al., 2010). O padrão 

de glicolipídeos aplicado na coluna 1 é composto em sua maior parte por globosídeo  

(Cer-Glc-Gal-Gal-GalNAc), que apresenta 4 resíduos de açúcares neutros (Katz et 

al., 1985; Timur et al., 2015; Gyamfi et al., 2018). A coluna 2 mostra o padrão de 

GD3. Para realização do ensaio foram feitos controles sem tratamento ou com 

etanol, presentes nas colunas 4 e 3, respectivamente. Na coluna 5, está a amostra 

contendo extrato lipídico de células tratadas com P4. Ao analisar as amostras de 

células, foi possível ver que as bandas mais evidentes acompanham o padrão de 

GD3 purificado, e a amostra contendo células tratadas com inibidor enzimático 

apresenta redução de intensidade dessa banda. 

  

 

Para confirmar que o inibidor P4 não estava interferindo na expressão de 

outros lipídios que não fosse GD3, uma nova placa de HPTLC foi preparada e 

corada com primulina, composto lipofílico cuja ligação pode ser visualizada sob luz 

ultravioleta (Richter et al., 2008). É possível ver na Figura 8B que não houve 

alteração da expressão de fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, colesterol e outros 

lipídeos neutros. Quando a mesma placa foi corada com resorcinol (Figura 8A), 

Figura 7 - Avaliação de expressão de GD3 após tratamento com inibidor de glucosilceramida 
sintase. Após sete dias de tratamento com etanol ou P4, os lipídeos das células foram extraídos e 

cada 10
6
 células foram resuspendidas em clorofórmio: metanol (1:1, v/v) 100 µL. Em seguida, foi 

realizada análise por HPTLC no solvente clorofórmio:metanol:cloreto de cálcio 0,02 %  (60:30:9, 
v/v/v). A placa foi corada com orcinol. 

1 2 3 4 5 

1 – Padrão de Gb4 

2 – GD3 comercial 

3 – Extrato lipídico purificado de SK-Mel-28 

controle 

4 – Extrato lipídico purificado de SK-Mel-28 

controle (etanol) 

5 – Extrato lipídico purificado de SK-Mel-28 

tratadas com P4 em etanol 

Origem 

GD3 

Gb4 
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corante específico para gangliosídeos por ser capaz de interagir com o ácido siálico 

(Jourdian et al., 1971; Marques Filho et al., 2006; Svennerholm, 1963, 1957), foi 

possível confirmar redução na expressão de GD3 em células tratadas com P4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 8 - Avaliação da expressão de lipídeos nas células SK-Mel-28: Os mesmos extratos 

lipídicos utilizados na Figura 7, foram cromatografados em placa de HPTLC no solvente 
clorofórmio:metanol:cloreto de cálcio 0,02 % (60:30:9, v/v/v). A placa de HPTLC foi inicialmente 
revelada com primulina, para identificação de lipídeos (Painel B), e em seguida, revelada com 
resorcinol, para identificação dos gangliosídeos (Painel A). PL, fosfolipídeos; NL, lipídeos neutros não 
contendo carboidratos, que migram com a frente do solvente, como por exemplo: colesterol e 
ceramida e glicerídeos. 

1 2 4 3 5 6 7

  4 

8

  4 

10 9

  4 

11 12 

(A) (B) 

9 – Amostra de células não tratadas.  

10 – Amostra de células tratadas 

com etanol  

11 – Amostra de células tratadas 

com P4 

12 – Padrão contendo 

fosfatidiletanolamina e fosfatidilcolina 

comerciais 

1 – Padrão de GD3 (0,5 µg)  

2 – Padrão de GD3 (1,0 µg) 

3 – Padrão de GD3 (1,5 µg) 

4 – Padrão de GD3 (2,0 µg) 

5 -  Padrão de GD3 (2,5 µg) 

6 - Extrato lipídico de células não tratadas.  

7 – Extrato lipídico de células tratadas com etanol  

8 – Extrato lipídico de células tratadas com P4 

Origem 

GD3 GD3 

NL 

PL 
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Desta maneira, os resultados até aqui apresentados mostram que tanto os 

anticorpos quanto as células estavam em boas condições para os estudos 

seguintes. 

 

4.2 Identificação e isolamento de proteína ligante dos mAbs R24 e 5.G8 

 

4.2.1 Avaliação da reatividade dos anticorpos com extrato proteico de 

SK-Mel-28 

 

Um achado interessante descrito por nosso grupo (SILVA, 2015) foi a 

verificação de que o mAb anti-anti-Id 5.G8 reconhece uma molécula proteica em 

extratos de SK-Mel-28. Várias são as possibilidades para interpretação desse 

resultado, desde a ocorrência de uma simples reação cruzada do anticorpo até a 

interação com algum mimotopo presente no extrato. Como o mAb 5.G8 é produto de 

resposta anti-anti-idiotípica, ligante de GD3 e diferente de R24 é muito provável que 

não reconheça exatamente o mesmo epitopo que o R24.   

A análise por western blot da reatividade dos anticorpos com extrato proteico 

de SK-Mel-28 confirma o resultado anterior e revela que o mAb R24 também 

reconhece a proteína. Conforme observado na Figura 9, os dois mAbs se ligam a 

uma banda de aproximadamente 12 kDa, não reconhecida pelo mAb irrelevante. A 

Figura 9 mostra os resultados obtidos em duas condições de ensaio: com e sem 

Triton X-100, que é não desnaturante e capaz de solubilizar membranas celulares 

(Apgar et al., 1985; di Ciero et al., 2004). 
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4.2.2 Isolamento da molécula ligante dos mAbs R24 e 5.G8 

 

Inicialmente foram usadas esferas de sepharose 4B, ativada por CNBr, 

acopladas com os mAbs R24, 5.G8 ou irrelevante. Porém, não obtivemos uma 

banda nítida. Porque a Sepharose 4B não tem afinidade específica pela porção Fc 

do anticorpo, pode gerar acoplamento dos anticorpos pela porção Fab, diminuindo a 

disponibilidade de sítios de ligação livres. 

Figura 9 - mAbs R24 e 5.G8 reconhecem um ligante proteico. Extratos de SK-Mel-28, preparados a partir 

de sonicação de células em tampão contendo Triton X-100 (colunas 1) ou não (colunas 2), foram separadas 
por SDS-PAGE, transferidas para membrana de nitrocelulose que, após bloqueio com BSA, foi tratada com 
50 μg/mL de anticorpos (mAbs  R24, 5.G8 ou irrelevante). Após incubação com anti-IgG de camundongo 
conjugado à biotina, a membrana foi incubada com estreptavidina-peroxidase e a revelação foi por 
quimioluminescência 
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Para contornar esse viés, o ensaio foi modificado para incubar o anticorpo 

purificado com o extrato celular e depois imunoprecipitar com proteína G acoplada à 

sepharose. Nessa condição, os sítios de ligação do anticorpo ficam disponíveis para 

se ligar ao antígeno, uma vez que a proteína G tem afinidade pela porção Fc do 

anticorpo. Essa alteração melhorou o resultado (Figura 10). Verifica-se que em 

ambos os protocolos há a precipitação de molécula com mobilidade eletroforética 

em torno de 12 kDa, mas na imunoprecipitaçao com proteína G a banda está mais 

evidente. No entanto, a corrida eletroforética continuava com background muito alto. 

Assim, vimos a necessidade de alterar as lavagens. Esse procedimento era 

realizado 10 vezes e somente com PBS. Padronizamos o uso de um novo protocolo 

de lavagem. 

Figura 10 - Comparação de dois protocolos de imunoprecipitação. Extrato das células SK-Mel-28 foi 

incubado com anticorpos purificados, 100 µg/mL, ou beads acopladas aos mAbs (R24 ou 5.G8). Após 
imunopreciprecipitação, seguida de lavagens com PBS, os produtos das reações foram tratados com tampão 
redutor e fervidos por 3 minutos. Após centrifugação, sobrenadantes foram aplicados nos sulcos do gel. A figura 
mostra o gel após coloração por nitrato de prata 
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Passamos a lavar 50 vezes e utilizar um PBS contendo 0,5M de NaCl e 0,1% 

de Tween-20. Somente dessa forma conseguimos um ensaio com o mínimo de 

background (Figura 11). 

 

Figura 11 – Imunoprecipitação de molécula ligante dos mAbs R24 e 5.G8:  Extrato das células 
SK-Mel-28 foi incubado com anticorpos purificados, 100 µg/mL, (mAbs R24, 5.G8 ou irrelevante). 
Após imunopreciprecipitação com sepharose proteína G, seguida de lavagens com PBS contendo 0,5 
M de NaCl e 0,1% de Tween-20. Os produtos das reações foram tratados com tampão redutor e 
fervidos por 3 minutos. Após centrifugação, sobrenadantes foram aplicados nos sulcos do gel. A 
figura mostra o gel após coloração por nitrato de prata. Resultados representativos de mais de três 
ensaios realizados de forma independente. 

 

4.2.3 Identificação da banda isolada a partir de ensaio de 

imunoprecipitação 

Por não ser uma banda muito evidente e com o intuito de gerar mais produto 

para realizar a técnica de espectrometria de massas, foi realizada imunoprecipitação 

com sete vezes mais material do que foi usado nos ensaios anteriores. Após 

separação por SDS-PAGE, foi possível a visualização das bandas por coloração 

com solução de Coomassie blue. A banda de ~12kDa foi removida e enviada ao 

Professor Doutor Jose Cesar Rosa, do Departamento de Biologia Molecular e 

Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(USP), que realizou a análise de proteína contida no material enviado. 

O resultado da análise dos espectros de massa dos peptídeos gerados no 

processamento da amostra por digestão enzimática foi feito pelo programa MASCOT 

e mostrou as seguintes proteínas como candidatas: queratina do citoesqueleto 1, 

tipo II; queratina do citoesqueleto 10, tipo I; queratina do citoesqueleto 9, tipo I; 

~12kDa 
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queratina do citoesqueleto 6B, tipo II; queratina do citoesqueleto 2, tipo II; vimentina; 

alfa tubulina 1A; proteína de melanócito PMEL; citocromo C oxidase, subunidade 

7A2; dermicidina (Figura 12). O False Discovery Rate, definido como o número de 

correspondências falsas dos espectros com as sequências do banco de dados 

“artificial” decoy dividido pelo número de correspondências com o banco de dados 

“reais” SwissProt (20180228), ficou em torno de 5%.  

 

A)

) 

B)

) 

Figura 12 - Análise da banda de aproximadamente 12 kDa por espectrometria de massas. Os resultados 
foram processados por meio do software Mascot. Foram realizados dois ensaios independentes e em A) esta o 
resultado do primeiro e em B) os dados do segundo ensaio. 
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Para apreciação dos resultados encontrados, vale comentar que foram 

tomados todos os cuidados para evitar ao máximo qualquer contaminação. Assim, 

todos os materiais e soluções que eram passíveis de autoclavagem foram 

submetidos a esse procedimento, e toda a manipulação foi feita com luvas, 

lembrando que a linhagem celular usada é de origem humana. 

Sabe-se que GD3 faz associações com outras moléculas proteicas (Sorice et 

al., 2009), o que poderia acarretar na co-imunoprecipitação dessas moléculas, como 

contaminantes, com anticorpos ligantes de GD3. Entretanto, o western blotting 

aponta para uma interação direta entre os anticorpos e uma proteína de ~12 kDa, 

reduzindo a possibilidade de ter ocorrido co-imunoprecipitação. 

PMEL, uma candidata que aparece nos resultados das análises, é uma 

glicoproteína integral do tipo I de membrana, de ~100kDa (gp100), que se localiza 

no lúmen dos precursores do melanossoma, mas pode ser encontrada em células 

de melanoma não pigmentado como a SK-Mel-28, devido à interrupção de uma via 

endocítica que afeta gravemente o tráfego endossomal de tirosinase, enzima 

responsável pela hidroxilação da tirosina para a síntese de melanina, mas não afeta 

o tráfego de PMEL (Berson et al., 2001; Seiji et al., 1963; Watabe et al., 2008, 2004). 

Apesar de muito maior do que a proteína encontrada nesse trabalho, é sabido 

que PMEL é suscetível a clivagens (Hee et al., 2017). Interessantemente, outros 

autores também descrevem a presença das mesmas queratinas quando analisam 

materiais contendo PMEL (Ho et al., 2016). Embora os autores considerem essas 

proteínas contaminantes, é curioso o fato de dois grupos independentes, o deles e o 

nosso, terem encontrado os mesmos achados.   

Apesar de PMEL ser uma candidata, não podemos descartar as outras 

possibilidades. Até porque outros ensaios serão necessários para identificar a 

proteína ligante, utilizando reagentes específicos para cada uma delas.  

Para finalizar, apesar de não ter sido possível um desfecho na identificação 

da proteína que é reconhecida, conseguimos mostrar que os dois mAbs ligantes de 

GD3 reconhecem uma proteína, o que é bastante plausível. Seja porque o mAb R24 

foi obtido a partir de imunização com células de melanoma, seja porque esses mAbs 

fazem parte de uma rede idiotípica. Vale destacar que os mAbs foram obtidos a 

partir da imunização com diferentes imunógenos, porém selecionados pela ligação a 

GD3 (Ramos et al., 2011). Certamente, trata-se de achados que levantam questões 
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e abrem a possibilidade de se identificar um mimotopo para GD3, possivelmente 

relevante em termos terapêuticos.  
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CONCLUSÕES 

 

1 – mAbs anti-GD3 R24 e anti-anti-Id 5.G8 reconhecem as células de melanoma 

humano SK-Mel-28 e são reconhecidos pelo mAb anti-idiotípico de R24, 5.E3. 

2 - As células SK-Mel utilizadas no estudo expressam GD3. 

3 - Tanto o mAb 5.G8 quanto o mAb R24 reconhecem molécula de natureza proteica 

com massa molecular em torno de 12 kDa. 

4 – Análises por espectrometria de massas da proteína reconhecida pelos 

anticorpos revelaram um painel de candidatas, mas nenhuma delas, em sua forma 

completa, apresenta a massa molecular em torno de 12 kDa. 
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