
Anticorpii – instrumente  
folosite în investigarea  

celulelor 



• Ce sunt anticorpii 

• Cum sunt utilizați ca terapie biologică 
• Ce înseamnă imunomarcare și care este rolul ei 
• Care sunt tehnicile de cercetare și cele din 

practica medicală care folosesc anticorpi  
 

În lucrarea practică de azi vom învăța 



Anticorpi : Definiţie  

• ANTICORP – O proteină în forma 
literei Y, produsă de limfocitele B 
ca răspuns la un stimul antigenic 
(bacterian, viral sau orice altă 
proteină străină), ce 
neutralizează antigenul legându-
se specific de el; o 
imunoglobulină. 

     
 N.B. Antigen – orice proteină sau 
peptidă non-self capabilă să 
stimuleze producerea de anticorpi 

Situs de legare a 

antigenului 



Terminologie 

Antigen în cercetare înseamnă o proteină de interes 
pe care o identificăm cu ajutorul anticorpilor 
specifici 

 

Atât antigenul cât și anticorpul pot fi proteine, dar 
provenind de la specii diferite 

 

De ex: O proteină umană este antigenică (poate să 
genereze un răspuns imun) pentru altă specie (de 
ex: şoarece) 



Anticorpi : structura generală 

1. Regiunea Fab 
2. Regiunea Fc 
3. Lanţ greu 
4. Lanţ uşor 
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Situs de legare a 

antigenului 



Anticorpii în cercetarea biomedicală 

• În cercetare, exploatăm afinitatea mare a 
anticorpilor pentru substratul specific (de obicei, 
dar nu exclusiv, o proteină), pentru a identifica 
prezenţa unei anumite molecule  (ex. un receptor 
celular, o proteină virală) într-un produs biologic. 

 
Doar o parte a proteinei (numită EPITOP) este 
responsabilă (și necesară) pentru generarea de 
anticorpi 



Anticorpii în cercetarea biomedicală 

Purificarea proteinelor umane (vezi metode în lp 10) 
a permis generarea de anticorpi specifici pentru 
proteina respectivă, prin injectarea ei la un animal 
de laborator.  

 

Anticorpii cu cea mai mare specificitate de substrat 
și cel mai bun răspuns biologic sunt cei 
”monoclonali” și sunt folosiți și în practica medicală 
ca terapii biologice 

 

 



Anticorpii în clinică 

Terapiile biologice cu anticorpi monoclonali folosesc 
anticorpi numiți ”umanizați” (humanized 
monoclonal antibodies): 

• Fab provine de la șoareci/șobolani de laborator, 
în care s-a injectat proteina țintă 

• Fc este cât mai asemănător structurilor primară, 
secundară și terțiară ale anticorpilor umani, 
pentru a preveni generarea de răspuns imun al 
pacientului împotriva terapiei 



Anticorpii în clinică 

Medicamentele moleculare care sunt anticorpi 
monoclonali se termină in ”-mab” (monoclonal antibody) 
(de ex: adalimumab, bevacizumab ș.a.) 

-  Patologiile adresate cel mai frecvent prin astfel de 
terapii sunt: 
- inflamatorii cronice (artită reumatoidă, boală 

Crohn) 
- ținta:  proteine de reacție inflamatorie (de ex: 

TNFα) 
- onocologie - proteine țintă: receptori prin a căror 

blocare se întrerupe un semnal de proliferare 
tumorală 



Anticorpii în biologia celulară 

 Pentru a genera o terapie moleculară este nevoie 
de 10-15 ani de testări în cercetarea pre-clinică: 
modele in vitro și in vivo (modele animale) (Lp12). 

 

 

Biologia celulară folosește frecvent anticorpi 
pentru: 

• identificarea prezenței unei proteine 
• studii de localizare celulară/tisulară 
• (semi)cuantificare 

 



Metode de biologie celulară pe bază de 
anticorpi 

• Microscopie (imunohistochimie – IHC, 
imunofluorescenţă, imunoelectronomicroscopie) 

 

• Citometrie în flux și sortarea populaţiilor celulare 
(FACS – fluorescence-activated cell sorting, MACS – 
magnetic-activated cell sorting) 

 

•  Metode de cercetare și diagnostic (IHC, determinarea 
grupelor de sânge – ABO, teste ELISA – enzyme-linked 
immunosorbent assay, western blot) 

 



Imunomarcarea 

Ca și cu alte metode studiate până acum, se pune 
problema vizualizării rezultatului. 

 

Pentru a vizualiza legarea antigenului de anticorp 
trebuie ca: 

1- anticorpul să fie legat de un marcaj vizualizabil 
(colorat, fluorescent) = imunomarcare 

2- să existe o cantitate suficientă de perechi 
antigen-anticorp care să genereze un semnal vizibil 



Imunomarcarea 

• Include toate tehnicile ce utilizează anticorpi 

marcați pentru localizarea antigenelor 

corespondente 

• În preparate tisulare 

• Criosecţiuni 

• Secţiuni incluse în parafină 

• În culturi celulare 

• În alte probe biologice (ex. sânge periferic) 



Imunomarcarea 

• Imunomarcarea în microscopia optică (în funcţie de 

marcaj) 

• Imunohistochimie 

• Imunofluorescenţă 

• Imunomarcarea în microscopia electronică 

• Imunoelectronomicroscopie 

 



Principiul metodei 

• Interacţiuni specifice între antigen (Ag) şi anticorp (Ac) 

 

• Ac sunt cuplaţi cu un sistem de detecţie: 

- Enzimă ce acţionează asupra unui substrat ce va fi 

transformat în compus colorat 

(IMUNOHISTOCHIMIE); vizualizare în microscopia 

optică 

- Molecule fluorescente vizualizate la microscopul de 

fluorescenţă (IMUNOFLUORESCENŢĂ).   



Imunohistochimie 

http://www.ihcworld.com/products/ihc-detection-system/Chromogen.htm 

DAB+ kit 

BCIP/NBT 

ENZIMĂ SUBSTRAT 



Imunohistochimia în practica medicală 

Este una din principalele metode ale diagnosticului 
anatomopatologic.  

 

Utilitate: 

- diagnostic (identificarea tipului de tumoră în 
funcție de anumiți markeri/proteine) 

- identificarea originii unei tumori în funcție de tipul 
de proteină din filamente intermediare 

- determinarea agresivității unei tumori, prin 
detecția unor proteine implicate în diviziune 
celulară 



Comparație între o secțiune HE și o imunohistochimie 
pentru Ki67 - marker de proliferare celulară 

Roychowdhury, M. Ki67. PathologyOutlines.com website. 

http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainski67.html. 



 

• Foloseşte anticorpi marcaţi cu fluorocromi 

 

Fluorocrom (fluorofor) – o moleculă capabilă de a 

emite fluorescenţă; când este excitată de lumină 

cu o anumită lungime de undă, va emite o radiaţie 

electromagnetică cu o lungime de undă mai mare, 

în spectrul vizibil 

Imunofluorescenţa 



Spectrul electromagnetic  

Energie (eV) 

3,1 eV 1,77 eV 



Spectrul electromagnetic  

• Radiația electromagnetică este purtătoare de 
energie. Această energie crește cu frecvența și 
este invers proporțională cu lungimea de undă. 
Lumina vizibilă corespunde fotonilor cu energie 
cuprinsă între 1,77 eV (corespunzătoare la λ=700 
nm) și 3,1 eV (λ=400 nm). Razele X, care sunt 
nocive în cantitate mare, ajung la aproape 2500 
eV, iar razele gamma, care sunt letale, la aprox  

    8 000 000 eV (8MeV) 
 



Tipuri de microscopie de fluorescență 

Microscop cu 

câmp larg Microscop confocal 
Microscop de 

superrezoluție 

d*= 250 nm d= 200 nm d= 50 nm 

*d – cea mai mică distanţă la care două puncte pot fi observate distincte şi nu suprapuse;  

este invers proporţională cu rezoluţia unui sistem optic 



Exemple de imagini de microscopie de fluorescență- 
același anticorp, aceeași cultură celulară 

M. cu camp larg M. confocal 



Desmină 
SMA - smooth muscle actin 



- Tehnică utilă în detecţia şi localizarea foarte precisă 

a proteinelor în diferite compartimente celulare, 

datorită puterii de mărire şi rezoluţiei înalte 

 

- Foloseşte anticorpi adsorbiţi pe particule de aur (5-

30 nm) sau conjugate cu enzime 

 

Imunoelectronomicroscopie 



Granule de secreţie 

ce conţin prolactină 



Folosirea anticorpilor în metode de 
diagnostic 

• ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay 
(anticorpul utilizat este conjugat cu o enzimă) 

 

•  pentru detectarea proteinelor (ex. biomarkeri 
pentru cancer, hormoni) 

 

•  pentru detectarea unui răspuns imun (ex. 
detecţia anticorpilor împotriva unui anumit virus)  



ELISA - Principiu 

Este o reacție Ag-Ac marcat enzimatic, în care 
cantitatea de Ag se poate cuantifica prin 
intensitatea culorii generate din reacția enzimatică. 

 

control 
negativ 

triplicate 
de probe 
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Blotarea (Western blot) - Principiu 

• Metoda prin care se identifică o proteină de o 
anumită masă moleculară, separată prin SDS 
PAGE dintr-un amestec, folosind un anticorp 
specific.  

 
 



Western blot 

Control pozitiv 

semnal absent: 
proteina nu se 
sintetizează 
sau este atât de puțină 
încât e sub limita de 
detecție 

proteină 
supraexprimată, care 
se poate 
semicuantifica prin 
raportarea intensității 
semanlului la cel al 
actinei corespondente 



Determinarea grupelor 
 de sânge ABO 

• Eritrocitele au pe suprafaţa lor antigene pentru 
grupele de sânge (A, B, AB dacă ambele antigene 
sunt prezente, 0 dacă niciun antigen nu este 
prezent) 

 

• Legarea de anticorpi specifici va duce la 
hemaglutinare şi hemoliză 



Hemaglutinare la determinarea 
grupelor de sânge ABO  

 

 
Anti-A Anti-B Anti-A şi B 

Grupa 0 

Grupa A 

Grupa B 

www.safetransfusionmanual.org  



Imunofenotiparea 

Identificarea unui tip celular pe baza unei proteine/ 
unui set de proteine specifice 

 -  de regulă, aceste proteine sunt membranare 
(expuse la suprafaţa celulei şi uşor accesibile 
anticorpilor specifici, pentru identificare) 

 

Această metodă este utilă pentru identificarea acelor 
tipuri celulare care nu au un fenotip morfologic 
distinct (de ex: celulele stem, tipuri limfocitare) 



Imunofenotipare limfocitară 

Incubarea sângelui cu anticorpi marcați cu 
fluorocromi, care au ca țintă proteine specifice 
de pe suprafața limfocitelor. 

 -  unele dintre aceste proteine sunt notate cu 
indicativul CD (cluster of differentiation):  CD4, 
CD8 s.a.m.d. 

 

Aplicaţie clinică: 
evaluarea numerică și procentuală a principalelor 
subseturi limfocitare - T, B şi NK.  



Imunofenotiparea prin citometrie în flux 
(CF) 

• CF măsoară şi ulterior analizează anumite 
proprietăţi fizice şi chimice ale unor celule pe 
măsură ce acestea trec individual, în flux, prin 
dreptul unui fascicul laser. 

 

• Avantajul principal al CF: capacitatea de 
analiză a unui număr relativ mare de 
parametri (20) pentru un număr mare/foarte 
mare de particule (106), într-un timp relativ 
scurt (zeci de secunde – minute). 

 



CF - Principiul de funcționare 

dispersie anterioară (forward scatter=FS, FSC) 

 

dispersie laterală ( side scatter =SS, SSC) 

 

rază de 

excitație 

La trecerea prin dreptul razei laser, lumina este dispersată de 
particule în toate direcțiile în funcție de indicele de refracție, de 
mărimea și complexitatea celulei 



Dispersia luminii – trombocite, limfocite 



Dispersia luminii – monocite, granulocite 



Mărimea aproximativă a celulelor (micrometri) 

Dimensiunile sunt date cu titlu informativ, gama în care variază poate fi mai mare. 

Eritrocitele (eliminate în mod uzual prin hemoliză) prezintă o distribuție mare  

pe FSC datorită formei de lentile biconcave, care conduce la o diversitate mare  

a secțiunilor de la nivelul punctului de interogare (intersecția cu raza laser). 

 



Fenotiparea celulară folosind citometria în 
flux 

Dacă nu se poate 
apela la marcarea 
fluorescentă, simpla 
trecere a celulelor 
prin analizor poate 
indica principalele 
populații celulare 
sangvine, pe baza 
dimensiunilor și 
granularității lor 



Markeri de suprafață folosiți în 
fenotiparea limfocitară 

Limfocite 

T 

Limfocite B Limfocite T 

helper/inducer 

Limfocite T 

supresor/citotoxic 

Limfocite NK 

CD3+ CD3-CD19+ CD3+CD4+ CD3+CD8+ CD3-(CD16+) 

CD56+CD8-/low 

CD - cluster of differentiation= proteine exprimate pe 
suprafața celulelor, caracteristice unei anumite 
populații 



Utilizarea anticorpilor în sortarea 
populaţiilor celulare 

• Prezenţa antigenelor specifice pe suprafaţa 
populaţiilor celulare permite separarea lor dintr-
un amestec de celule (ex. obținerea unei culturi 
celulare pure sau izolarea celulelor stem 
hematopoietice din sângele ombilical) 

 

• Fluorescence-activated cell sorting (FACS) 

• Magnetic-activated cell sorting (MACS) 



Fluorescence-activated cell sorting 

Laser 

+ - 

Celule fără 

fluorescenţă 

Celule 

fluorescente 

- + 



Magnetic-activated cell sorting 
Nanoparticule magnetice 



Rezumat 

• Interacţiunea Ag-Ac are un grad înalt de specificitate 

 

• Ac sunt utili în identificarea proteinelor 
(extra)celulare, separarea populaţiilor celulare 

 

• Ac sunt folosiţi în cercetare ca unelte de diagnostic 
şi în clinică drept terapie biologică 

 

• Metodele de detecţie folosesc cel mai frecvent 
fluorocromi sau reacţii enzimatice de culoare 


