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RESUMO 

 

SOUZA, R. D. Esporos de Bacillus subtilis como adjuvante vacinal. 2014. 117 f. 
Tese (Doutorado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2014.   
 

Esporos de Bacillus subtilis têm aplicações em diversos campos, incluindo a sua 

utilização como probióticos e vetores de entrega de antígenos. Os esporos também 

podem se comportar como adjuvantes vacinais, promovendo o aumento de 

respostas de anticorpos após a coadministração de antígenos misturados ou 

adsorvidos à superfície do esporo. No entanto, tais aplicações especializadas 

requerem preparações altamente purificadas de esporos com rendimentos elevados. 

Em uma tentativa de melhorar a reprodutibilidade do processo e a obtenção de 

amostras com elevado grau de pureza e rendimentos razoáveis, foi realizada uma 

análise quantitativa sistemática das condições de esporulação e dos métodos de 

purificação de esporos. Com base nos resultados obtidos durante o estudo, foi 

estabelecido um método que permitiu altas frequências de esporulação e definiram-

se os passos mais importantes para a purificação de esporos. Em seguida, ainda 

avaliamos as propriedades imunomodulatórias dos esporos de B. subtilis, utilizando 

uma proteína recombinante Gag-p24 do HIV-1 recombinante como antígeno modelo. 

Os efeitos adjuvantes dos esporos de B. subtilis não foram afetados pelo 

background genético das linhagens de camundongos e não induziu efeitos 

inflamatórios ou deletérios significativos após a administração parenteral. Os nossos 

resultados demonstraram que a coadministração, mas não a adsorção à superfície 

do esporo, aumentou a imunogenicidade do antígeno alvo após a imunização 

subcutânea em camundongos BALB/c e C57BL/6. Os esporos promoveram a 

ativação das células apresentadoras de antígenos, como demonstrado pela 

regulação positiva de moléculas de MHC e moléculas CD40 e aumentou a secreção 

de citocinas pró-inflamatórias por células dendríticas de camundongos. Ademais, 

estudos in vivo indicaram um papel direto da imunidade inata nas propriedades 

imunomoduladoras dos esporos de B. subtilis, como demonstrado pela ausência do 

efeito adjuvante em camundongos nocautes para MyD88 e TLR2. Em conclusão, 

esses resultados abrem perspectivas interessantes para a utilização de esporos de 

B. subtilis como adjuvantes vacinais. 

 

 

Palavras-chave: Bacillus subtilis. Esporos. Métodos de Purificação. Adjuvante.  

Gag-p24. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SOUZA, R. D. Bacillus subtilis spores as a vaccine adjuvante. 2014. 117 p. Ph. 
D. thesis (Microbiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014.   
 

Bacillus subtilis spores have applications in different fields including their use as 

probiotics and antigen delivery vectors. The spores have also been shown to behave 

as vaccine adjuvants, promoting the increase of antibody responses after co-

administration with antigens either admixed or adsorbed on the spore surface. 

Nonetheless, such specialized applications require highly purified spore preparations 

at high yields. In an attempt to improve the reproducibility of the method and obtain 

samples at high purity and at reasonable recovery yields, we performed a systematic 

quantitative analysis of sporulation conditions and spore purification methods. Based 

on the results generated during this study, we established a methodology which 

allowed high sporulation frequencies and defined the most important steps required 

for the purification of spores. Afterwards, we further evaluated the immune 

modulatory properties of B. subtilis spores using a recombinant HIV-1 Gag-p24 

protein as a model antigen. The adjuvant effects of B. subtilis spores were not 

affected by the genetic background of the mouse lineage and did not induce 

significant inflammatory or deleterious effects after parenteral administration. Our 

results demonstrated that co-administration, but not adsorption to the spore surface, 

enhanced the immunogenicity of that target antigen after subcutaneous 

administration to BALB/c and C57BL/6 mice. Spores promoted activation of antigen 

presenting cells as demonstrated by the up-regulation of MHC and CD40 molecules 

and enhanced secretion of pro-inflammatory cytokines by murine dendritic cells. In 

addition, in vivo studies indicated a direct role of the innate immunity on the 

immunomodulatory properties of B. subtilis spores, as demonstrated by the lack of 

adjuvant effects on MyD88 and TLR2 knockout mouse strains. In conclusion, these 

results open interesting perspectives for the use of B. subtilis spores as vaccine 

adjuvants.  
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1.1 Adjuvantes vacinais e o sistema imune 

 

A vacinação é, predominantemente, uma medida preventiva que visa induzir 

respostas imunes humorais e celulares que protegerão o hospedeiro de uma 

posterior exposição a um agente patogênico (MIYAJI et al., 2011). Formulações de 

vacinas tradicionais são baseadas em patógenos inteiros (inativados ou atenuados) 

e, embora este modelo de vacina tenha sido bem sucedido para prevenir certas 

doenças infecciosas, vacinas baseadas em microrganismos inteiros não foram 

desenvolvidas com êxito para muitos agentes patogênicos (COFFMAN; SHER; 

SEDER et al., 2010). Os problemas incluem reações adversas nos hospedeiros, 

reversão de virulência, e a incapacidade de se cultivar o patógeno de forma 

eficiente. Problemas logísticos enfrentados pelas vacinas tradicionais incluem a 

necessidade de manter a cadeia de fria: uma série ininterrupta de refrigeração, 

armazenamento, transporte e distribuição (HEFTI; DAVID, 2013).  

As vacinas de subunidades, baseadas em pequenos e específicos fragmentos 

de um patógeno, proporcionam uma alternativa racional e atrativa em relação às 

vacinas tradicionais, visto que elas são mais seguras e imunologicamente mais 

definidas (O´HAGAN; RAPPUOLI, 2004).  Infelizmente, vacinas baseadas em 

antígenos altamente purificados frequentemente induzem fraca resposta 

imunológica, devido à falta de moléculas derivadas de patógenos que agem como 

“sinais de perigo” e são necessárias para ativação eficiente do sistema imune inato 

e, consequentemente, para ativação de uma resposta imune adaptativa (ZAMAN; 

TOTH, 2013).  Portanto, as vacinas compostas por antígenos não vivos requerem 

incorporação de adjuvantes para estimular adequadamente o sistema imunológico 

(KWISSA; KASTURI; PULENDRAN, 2007; PASHINE; VALIANTE; ULMER, 2005). 

A palavra adjuvante deriva do latim “adjuvare” e significa “ajudar”, sendo o 

termo adjuvante designado a qualquer composto capaz de aumentar a 

imunogenicidade intrínseca de um antígeno coadministrado ou modular a resposta 

imunológica naturalmente induzida contra o antígeno (KRIEG, 2007; LYCKE, 2010). 

Adjuvantes representam um componente importante de muitas vacinas modernas, 

visto que eles aumentam a imunogenicidade de antígenos recombinantes altamente 
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purificados, reduzem a quantidade de antígeno administrada e o número de doses 

necessárias para induzir uma resposta protetora e aprimoram a eficiência das 

vacinas em indivíduos imunocomprometidos (LAMBRECHT et al., 2009; REED et al., 

2008).  

De um modo geral, os adjuvantes podem ser classificados como sistemas de 

entrega, imunopotenciadores, ou uma combinação de ambos. Sistemas de entrega, 

tais como sais minerais, emulsões e lipossomas, otimizam a  apresentação  dos  

antígenos  ao  sistema  imune,  através  da  liberação  controlada  e da formação de 

agregados que acabam protegendo o antígeno de uma rápida degradação (BLACK 

et al., 2010; LEROUX-ROELS, 2010). Imunopotenciadores, tais como as citocinas, 

saponinas e agonistas de receptores de reconhecimento de padrão (PRRs), 

aumentam a resposta imune contra os antígenos, estimulando as células imunes 

inatas diretamente. Estes adjuvantes ativam as APCs, culminando na secreção de 

citocinas pró-inflamatórias (como as Interleucinas 1 e 12 (IL-1 e IL-12) e Fator de 

Necrose Tumoral alfa (TNF-α)) e no aumento dos níveis de moléculas co-

estimulatórias (CD40, CD80, CD86) e de moléculas MHC classe I e/ou II, que são 

necessárias para o contato e ativação dos linfócitos T (BLACK et al., 2010; 

MONTOMOLI et al., 2011; VAN DUIN; MEDZHITOV; SHAW VAN DUIN, 2006). A 

maturação das APCs, especialmente das células dendríticas, levam a uma 

modulação da imunidade adaptativa, controlando o tipo, a qualidade e a magnitude 

da resposta imune e da memória (O´HAGAN; VALIANT, 2003; HEEGAARD et al., 

2011; MONTOMOLI et al., 2011). 

As DCs representam um elo crucial entre o sistema imune inato e o 

adaptativo, por meio da internalização e processamento do antígeno, seguida da 

apresentação de peptídeos antigênicos para os linfócitos T (BENDELAC; 

MEDZHITOV, 2002; BLACK et al., 2010; LAMBRECHT et al., 2009). A maneira 

como as DCs são ativadas pelos patógenos pode ser de forma direta, pelo 

reconhecimento de moléculas microbianas altamente conservadas, conhecidas 

como padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPs); ou de forma 

indireta por meio do reconhecimento de padrões moleculares associados a dano 

tecidual (DAMPs), liberados por várias células quando acometidas por diferentes 

tipos de estresse, que são capazes de ativar receptores do sistema imune de forma 

similar a padrões bacterianos (LAMBRECHT et al., 2009; MIYAJI et al., 2011). 
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A ativação das DCs pelos PAMPs é mediada, predominantemente, por 

receptores do tipo Toll (TLR), os quais são proteínas transmembrana evolutivamente 

conservadas, caracterizadas por um domínio contendo repetições ricas em leucina, 

que interage com os PAMPs e DAMPs, e uma cauda citoplasmática que contém um 

domínio associado ao receptor Toll/Interleucina-1 (TIR), que interage com as vias de 

sinalização a jusante (BELL et al., 2003; O´NEILL; BOWIE, 2007). Utilizando 

moléculas adaptadoras como o fator de diferenciação mielóide 88 (MyD88), os TLRs 

iniciam uma cascata de sinalização que leva a ativação de quinases e fatores de 

transcrição, culminando na maturação das células dendríticas (RUECKERT; 

GUZMAN, 2012). Além da secreção de citocinas e expressão de moléculas MHC e 

co-estimulatórias, a ativação das células dendríticas provoca a sua migração dos 

tecidos periféricos para os linfonodos regionais, onde apresentam os antígenos para 

os linfócitos T naive, promovendo a proliferação e diferenciação destes. Linfócitos T 

CD8 se diferenciam em células T citotóxicas (CTLs), que matam células infectadas 

ou tumorais, enquanto linfócitos T CD4 se diferenciam em células T auxiliares (Th) 

do tipo Th1, que ativam processos fagocíticos e citotóxicos em células efetoras, ou 

do tipo Th2, que auxiliam na diferenciação de linfócitos B em células secretoras de 

anticorpos (O´HAGAN; VALIANTE, 2003; STEINMAN; POPE, 2002).  

Treze TLRs já foram identificados em mamíferos, sendo que destes, dez 

receptores (TLRs 1-10) já foram descritos em humanos e doze receptores (TLR 1-9 

e TLR 1-13) em camundongos (KAWAI; AKIRA, 2010). Estes receptores podem 

estar localizados na superfície das células ou na membrana dos endossomos e 

possuem especificidades diferentes aos componentes microbianos, tais como 

lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias Gram-negativas (TLR4), ácido lipoteicóico de 

bactérias Gram-positivas (TLR2), RNA de fita dupla (TLR3), flagelina (TLR5), RNA 

fita simples (TLR7), Sequência não metilada de cistidina e guanina do DNA, mais 

conhecida como CPG DNA (TLR9), entre outros (BELL et al., 2003; GUY, 2007, 

MIYAJI et al., 2011). A modulação da resposta imune contra um antígeno vacinal 

pode ser alcançada usando formulações contendo PAMPs e/ou DAMPs, por causa 

disso, vários agonistas de TLRs (naturais ou artificiais) estão sendo avaliados como 

candidatos a adjuvantes vacinais.  

Embora efetivos adjuvantes vacinais já tenham sido identificados, poucos 

foram aprovados para uso em humanos (Tabela 1). Este reduzido número deve-se, 

principalmente, à preocupação com a segurança destes adjuvantes, visto que 



25 
 

potentes imunoestimuladores podem desencadear inflamações locais ou 

generalizadas e até doenças autoimunes, como foi observado com o adjuvante de 

Freund em modelo animal (LEENAARS et al., 1998; STILLS, 2005).  

 

Tabela 1 – Adjuvantes licenciados para uso em humanos. 

Adjuvante  
(data da aprovação) 

Classe Componente Vacina (doença) 

Alúmen (1924) Sais minerais 
Fosfato ou Hidróxido 

de Alumínio 
Várias 

MF59 (1997) Emulsão óleo/água 
Esqualeno, 

Polissorbato 80, 
Triolato de sorbitan 

Fluad (influenza 

sazonal), Focetria 
(influenza pandêmica) 

AS03 (2009) Emulsão óleo/água 
Esqualeno Tween 80 

e tocoferol 
Pandremix (influenza 

pandêmica) 

Virosomes (2000) Lipossomos 
Lipídeos, 

hemaglutinina 

Inflexal (influenza 

sazonal), Epaxal 
(Hepatite A) 

AS04 (2005) 
Agonista de TLR4 

adsorvido ao 
Alúmen 

Monofosforil lipídeo A 
(MPL), Hidróxido de 

Alumínio 

Fendrix (Hepatite B), 
Cervarix (vírus do 

papiloma humano) 
   Fonte: Baseado em Rappuoli et al., 2011. 

 

Alúmen é um eficiente adjuvante para doenças contra as quais a resposta de 

anticorpos neutralizantes é necessária, como tétano e difteria. Ele gera uma 

resposta imune com perfil Th2, mas é pobre em induzir uma resposta imune do tipo 

Th1, importante para o desenvolvimento de vacinas contra patógenos intracelulares 

(COFFMAN; SHER; SEDER et al., 2010; KOOL; FIERENS; LAMBRECHT, 2012; 

MBOW et al., 2010). Vacinas com alumínio têm um longo registro de segurança, 

apesar de causarem algumas reações locais de gravidade variada, como nódulos, 

granulomas, eritemas, e uma síndrome progressiva caracterizada por desgaste 

muscular e grave fadiga chamada miofascite macrofágica (CLEMENTS; GRIFFTHS, 

2002; JEFFERSON; RUDIN; DI PIETRANTONJ,  2004).  Além de não ser eficaz com 

todos os antígenos, o mecanismo de ação ainda não está totalmente elucidado. Por 

um bom tempo considerou-se que o efeito adjuvante dos sais de alumínio era devido 

à formação de um depósito no sítio de inoculação, que aumentava a captura do 

antígeno (MOREFIELD et al., 2005). Atualmente, sabe-se que a ativação do 

inflamassoma NLRP3 pelo alúmen leva a ativação das DCs e o subsequente 

desenvolvimento de uma resposta Th2 (EISENBARTH et al., 2008; LI et al., 2008). 

Entretanto, o papel da via de ativação do inflamassoma ainda é controverso, visto 
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que alguns estudos provaram que a ausência de NLRP3 não impacta 

significativamente a respostas de células T e B em camundongos imunizados com 

alúmen (FRANCHI; NUNEZ et al., 2008; McKEE et al., 2009).  

A combinação de alguns adjuvantes mostrou-se uma estratégia eficiente para 

ativação de diferentes sinais induzidos pelos PRRs, e algumas destas formulações 

já estão disponíveis em vacinas usadas em humanos (Tabela 1). Todavia, tais 

formulações de adjuvantes podem aumentar significativamente o custo da produção 

de vacinas, o que pode dificultar o acesso por grande parte da população mundial 

(MIYAJI et al., 2011). Ademais, ainda há um número significativo de importantes 

patógenos para os quais não existem vacinas eficazes, e os adjuvantes atualmente 

licenciados para uso em humanos são inadequados para o desenvolvimento destas 

novas vacinas. 

A identificação e desenvolvimento de novos adjuvantes são de suma 

importância para permitir o desenvolvimento de vacinas contra estes alvos 

remanescentes. Adjuvantes modernos deve induzir uma resposta imune 

multifacetada, gerando uma produção de anticorpos heteróloga, para cobrir a 

diversidade do patógeno (O´HAGAN; GREGORIO, 2009). Além disso, um bom 

adjuvante, preferencialmente, deve ser um composto estável, com uma vida útil 

longa e baixo custo de produção e reduzida reatogenicidade. (HEEGAARD et al., 

2011) 

 

1.2 Esporos de Bacillus subtilis e seu efeito adjuvante 

 

B. subtilis é um bacilo Gram-positivo, ubiquitário, produtor de endósporos (a 

seguir referidos como esporos), sendo uma das espécies mais bem caracterizadas, 

o que resulta em uma variedade de ferramentas genéticas para sua manipulação 

(FERREIRA; FERREIRA; SCHUMANN et al., 2005; HARWOOD, 1992). É uma 

espécie não patogênica, que recebeu o status GRAS (generally regarded as safe) 

pelo FDA americano. Ademais, B. subtilis tem um histórico de segurança 

incontestável baseado na utilização comercial em todo o mundo de seus esporos 

como probióticos para humanos e animais e, em algumas regiões da Ásia e África, 

existe um grande consumo de alimentos à base de esporos (HONG; DUC; 

CUTTING, 2005; NEGRI et al., 2013; WANG; FUNG, 1996). Esporos de B. subtilis 

têm sido amplamente utilizados para estabilizar a microbiota intestinal de leitões, a 
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fim de melhorar os mecanismos de defesa indígena do animal sem perturbar as 

funções fisiológicas e bioquímicas (LARSEN et al., 2013).   

Esporos são estruturas metabolicamente quiescentes e extremamente 

resistentes, produzidas pelas células vegetativas em resposta a condições 

ambientais adversas. Eles podem sobreviver neste estado de dormência por longos 

períodos de tempo, resistindo a diversas condições estressantes, como radiação 

ultravioleta, produtos químicos tóxicos (como peroxido e hipoclorito), altas 

temperaturas, desidratação e falta de nutrientes (DRICKS, 1999; HENRIQUES; 

MORAN, 2000; NICHOLSON et al., 2000). Embora o tempo de vida útil do esporo 

seja desconhecido, alguns pesquisadores encontraram esporos viáveis em amostras 

com idade variando entre décadas a milhares de anos (KENNEDY; READER; 

SWIERCZYNSKI, 1994). 

A esporulação consiste em um processo de diferenciação celular que, em 

condições laboratoriais, começa na fase estacionária quando os nutrientes estiverem 

esgotados: a célula vegetativa replica seu DNA e se divide assimetricamente, 

distribuindo as cópias do seu genoma nos dois compartimentos. O menor dos 

compartimentos (o pré-esporo) é engolfado pela célula mãe, produzindo uma 

estrutura de membrana dupla. Ao longo do processo, ocorre a formação do córtex e 

a síntese e deposição de proteínas que formaram a capa do esporo. Após 8 a 10 

horas, o esporo maduro pode ser liberado para o ambiente por meio da lise da célula 

mãe e, na presença de nutrientes, será capaz de germinar rapidamente, originando 

uma célula vegetativa (DUC et al., 2004; McKENNEY; DRIKS; EICHENBERGER, 

2013). 

A habilidade do esporo de sobreviver a condições ambientais danosas está 

relacionada, em parte, com a presença de uma estrutura proteica, a capa, que 

envolve o esporo (Figura 1). Ao menos 70 proteínas diferentes (as proteínas Cot) 

formam esta estrutura de múltiplas camadas, composta pela parte basal, interna, 

externa e pela crosta, sendo que esta última foi recentemente apontada como a 

camada mais externa do esporo (IMAMURA et al., 2011; McKENNEY; DRIKS; 

EICHENBERGER, 2013).  
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Figura 1: Representação esquemática da estrutura do esporo de B. subtilis. As 
múltiplas camadas do esporo servem para proteger o genoma, que está localizado no 
núcleo do esporo (core). O core encontra-se protegido pelo córtex (verde), pela camada 
basal (azul), capa interna (laranja), capa externa (roxo) e crosta (vermelho). Fonte: 
Modificado de McKenney; Driks; Eichenberger, 2013. 

 

Devido a sua estabilidade e segurança, o esporo é uma ferramenta 

biotecnológica ideal com diversas aplicações potenciais, incluindo veículos para 

entrega de antígenos vacinais e moléculas bioativas (KIM; SCHUMMAN, 2009; 

RICCA; CUTTING, 2003; TAVASSOLI et al., 2013). Em estudos anteriores, 

proteínas heterólogas foram eficientemente expostas na superfície do esporo, por 

meio da construção de linhagens recombinantes, em que o gene que codifica para a 

proteína alvo é fusionado a o gene que codifica para uma proteína exposta na 

superfície do esporo, como a CotB,  CotC  ou  CotG. As proteínas recombinantes 

são sintetizadas durante a esporulação e ficam ancoradas na capa do esporo, onde 

serão apresentadas às células do sistema imune (DUC et al., 2003; ISTICATO et al., 

2004; NEGRI et al., 2013; NING et al., 2011). Abordagens envolvendo a geração de 

vacinas contra Clostridium tetani pela expressão de antígenos na capa do esporo 

têm se mostrado promissoras, uma vez que são capazes de proteger os 

camundongos contra o desafio com a toxina tetânica (CIABATTINI et al., 2010; LEE 

et al., 2010; PERMPOONPATTANA et al., 2011).  

Os esporos, por si só, são partículas imunogênicas. Camundongos que 

receberam preparações puras de esporos, por via oral, são capazes de gerar uma 
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resposta específica de Imunoglobulina A (IgA) secretora e IgG sistêmico, ademais a 

análise de RNA mensageiro de citocinas no tecido linfoide associado ao intestino 

apontaram uma indução de TNF-α e de Interferon gama (IFN-γ), uma citocina Th1 

(DUC et al., 2004;  HUANG et al., 2008). Recentemente, alguns estudos têm 

demonstrado que os esporos apresentam propriedades adjuvantes e são capazes 

de promover um aumento na resposta de anticorpos contra antígenos solúveis 

coadministrados a ele ou contra antígenos adsorvidos na capa dos esporos. 

(BARNES et al., 2007; HUANG et al., 2010; SONG et al., 2012). 

Barnes e colaboradores mostraram que a coadministração dos esporos com o 

fragmento C da toxina tetânica (TTFC) ou com ovalbumina (OVA) influenciou na 

magnitude e na diversidade as respostas imunes contra os antígenos alvo, tanto em 

camundongos imunizados pela via subcutânea quanto pela via intranasal. Por outro 

lado, alguns estudos apontam que o efeito adjuvante foi alcançado após a adsorção 

das proteínas na capa dos esporos (HUANG et al., 2010; OLIVEIRA-NASCIMENTO 

et al., 2012; SONG et al., 2012). Tanto os esporos vivos quanto os inativados por 

autoclavação foram capazes aumentar a resposta imune humoral e celular contra os 

antígenos, de origem bacteriana ou viral, adsorvidos na capa dos esporos. Estes 

trabalhos também indicam que os esporos são adjuvantes capazes de induzir um 

perfil de resposta Th1/Th2 balanceado. Entretanto os mecanismos envolvidos com 

esta adjuvanticidade ainda não foram elucidados. 

Para a investigação das propriedades adjuvantes dos esporos, é necessário 

trabalhar com uma preparação de esporos pura, livre de células vegetativas, uma 

vez que se tornaria inviável analisar a modulação da resposta imune pelos esporos 

com uma preparação contaminada com células viáveis ou inativadas, ou até mesmo 

fragmentos celulares, visto que eles também podem interagir com as células do 

sistema imune. Por conseguinte, a produção de esporos altamente purificados e 

com um elevado rendimento representa um processo essencial para o uso desta 

partícula em aplicações biotecnológicas (TAVARES et al., 2013).  

 

1.3 Produção e purificação de esporos de B. subtilis 

 

A produção e purificação de esporos de B. subtilis, assim como de outras 

espécies do gênero Bacillus, envolvem duas etapas principais. A primeira consiste 

na geração de uma boa quantidade de esporos, o que só é possível com a utilização 
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de meios de cultura e de condições específicas para o cultivo da linhagem. O 

segundo passo engloba os procedimentos de purificação que separam os esporos 

das células vegetativas e dos fragmentos celulares (TAVARES et al., 2013).  

Os procedimentos para a geração de esporos envolvem a utilização de meios 

especiais capazes de promover a esporulação em culturas bacterianas. Sabe-se que 

a esporulação pode ser induzida pela carência de nutrientes, sendo que fontes de 

carbono, nitrogênio e fósforo são os substratos mais relevantes deste processo.  A 

carência de nutrientes é obtida pela exaustão natural do meio de cultura ou pela 

transferência das células para um meio de cultura de esporulação, o qual apresenta 

uma quantidade reduzida de nutrientes (HARROLD; HERTEL; GORMAN-LEWIS, 

2011; SONENSHEIN, 2000). Em escala laboratorial, a composição do meio para 

esporulação difere entre os grupos de pesquisa, variando entre meios quimicamente 

definidos até meios complexos, sendo que um deles, Difco Sporulation Medium 

(DSM), é amplamente utilizado e disponível comercialmente. 

Em relação aos processos de purificação das amostras, uma variedade de 

técnicas tem sido descritas para separar os esporos das células vegetativas e obter 

uma fração pura de esporos. Estas técnicas incluem repetidas lavagens com 

diversas soluções, a fim de remover as células vegetativas; tratamento com 

desinfetantes para matar as células vegetativas remanescentes sem danificar os 

esporos; centrifugação por gradiente de densidade, flotação, sonicação, choque 

térmico, tratamentos enzimáticos e tratamentos utilizando etanol ou acetona 

(SEYDLOVÁ; SVOBODOVÁ, 2012; ZHAO et al., 2008). Todavia, muitos dos 

procedimentos descritos fazem uso de técnicas laboriosas, que requerem longo 

tempo de experimentação ou ferramentas tecnológicas que aumentariam o custo 

final do produto (HARROLD; HERTEL; GORMAN-LEWIS, 2011; LAFLAMME et al., 

2004). 

Apesar de diferentes métodos de esporulação e purificação já terem sido 

propostos para diversas espécies de Bacillus, dados quantitativos sobre o 

rendimento e os níveis de pureza dos esporos obtidos com estas metodologias são 

pobremente relatados. (DRAGON; RENNIE, 2001; HAGEMAN et al., 1984; 

MONTEIRO et al., 2005). A despeito da importância da pureza dos esporos para 

estudos subsequentes, muitos investigadores não conduzem analises para 

quantificar os níveis de pureza da biomassa final de esporos (HARROLD; HERTEL; 

GORMAN-LEWIS, 2011). Ademais, trabalhos que comparem, lado a lado, a eficácia 
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de dois ou mais protocolos para produção e purificação de esporos são praticamente 

inexistentes.   

 Estudos que procurem aperfeiçoar os métodos de esporulação e purificação 

destas amostras serão de extrema relevância para aqueles que trabalham com 

esporos de B. subtilis, pois apenas com uma amostra altamente purificada de 

esporos será possível estudar sua capacidade de modular a resposta imune contra o 

antígeno alvo.  

 

1.4 A proteína p24 do HIV-1 como antígeno alvo para estratégias vacinais 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus, pertencente à 

família do Lentivírus e agente etiológico da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), uma pandemia caracterizada por uma profunda imunossupressão associada 

a infecções oportunistas, tumores malignos e degeneração do sistema nervoso 

central (SLEASMAN; GOODENOW, 2003). Entre os dois tipos de HIV (HIV-1 e HIV-

2), HIV-1 é mais virulento e responsável por grande parte das infecções globais, as 

quais corresponderam a, aproximadamente, 2.3 milhões de novos casos no ano de 

2012 (UNAIDS, 2013). 

A partícula viral possui simetria icosaédrica e apresenta um envelope 

lipoproteico onde estão inseridas glicoproteínas (gp41, gp120) organizadas em 

trímeros. O capsídeo viral, formado por monômeros de uma proteína de 24KDa 

(p24) , alberga o genoma do HIV-1 composto constituído por duas fitas simples de 

RNA. Envolvendo as proteínas do capsídeo encontra-se a matriz proteica formada 

por monômeros da proteína p27 (Figura 2) (KARLSSON HEDESTAM, 2008).  
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Figura 2: Representação esquemática do vírus HIV-1. O envelope lipoproteico apresenta 
complexos triméricos gp120–gp41 embebidos na membrana; A calda citoplasmática 
proteína transmembrana gp41 interage com a da matriz, a p17. O capsídeo proteico, 
formado pela p24, forma uma espécie de núcleo que abriga a enzima transcriptase reversa 
e o genoma do HIV-1, o qual é composto por duas moléculas de RNA fita positiva. Fonte: 
Modificado de Karlsson Hedestan, 2008.  

 

O genoma do HIV-1 codifica três genes essenciais para a replicação e 

estrutura viral: Gag, Env e Pol (RUELAS; GREENE, 2013). O gene Env codifica para 

a glicoproteína gp160, a qual será posteriormente clivada em duas proteínas: a 

proteína de superfície gp120 e a proteína transmembrana gp41. O gene codifica 

para as enzimas transcriptase reversa, protease e integrasse. O gene Gag codifica 

para uma poliproteína de 55kDA, a qual, durante a maturação viral, será clivada 

originando a proteína p17, da matriz proteica, a proteína p24, do capsídeo viral, e a 

proteína p7 do nucleocapsídeo (CHAKRABORTY; RAHMAN; CHAKRAVORTY, 

2014). 

A proteína p24 é altamente imunogênica, sendo que a geração de anticorpos 

capazes de reconhecê-la é um marcador inicial da infecção por HIV e constitui o 

principal alvo para diagnosticar a infecção nos estágios iniciais (DASKALAKIS, 2011; 

WESSMAN; THEILGAARD; KATZENSTEIN, 2012). Drogas anti-retrovirais podem 

reduzir os níveis de p24 circulante e consequentemente este antígeno também pode 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chakraborty%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24744786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rahman%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24744786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rahman%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24744786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chakravorty%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24744786
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ser usado como um marcador para avaliar a eficácia da terapia (BHARDWAJ et al., 

2006; SUTTHENT et al., 2003). 

Em se tratando de estratégias vacinais contra o HIV, o gene Gag, 

particularmente o componente p24, é amplamente utilizado como antígeno alvo para 

indução de uma resposta imune contra o vírus, não só por apresentar sequências 

altamente preservadas, mas também pela apresentação precoce de peptídeos Gag 

pelas moléculas de MHC das células infectadas (KORSHOLM, 2013). A proteína 

p24 possui um importante papel na indução de uma resposta de anticorpos e de 

células T contra o HIV, por conseguinte, tornou-se componente integral de diversas 

estratégias vacinais (BOZZACCO et al., 2012; FRENCH et al., 2010; GONG et al., 

2009; LIARD et al., 2011). 

Neste trabalho utilizamos a proteína Gag-p24 do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV-1) como antígeno modelo para estudar o potencial adjuvante dos 

esporos.  A escolha deste antígeno foi fundamentada na capacidade dos esporos de 

induzir uma resposta humoral e celular contra o antígeno alvo e na importância de 

se desenvolver uma vacina contra o HIV capaz de promover a produção de 

anticorpos, mas também da ativação de respostas celulares específicas, 

responsáveis pela destruição de células infectadas pelo vírus.   
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2.1 Objetivo geral 

 

A presente tese de doutorado tem como objetivo estudar os efeitos 

adjuvantes dos esporos de B. subtilis e os mecanismos envolvidos com esta 

adjuvanticidade. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Otimização dos métodos de cultivo e purificação de esporos de B. subtilis, 

com intuito de se obter preparações mais puras e com melhor rendimento; 

 

 Análise da melhor estratégia para o uso de esporos como adjuvante, 

utilizando a proteína p24 como antígeno modelo, além de estudar detalhes 

sobre os mecanismos da resposta imune inata e adaptativa que conduzem às 

propriedades adjuvantes dos esporos. 
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3.1 Linhagem bacteriana e condições de crescimento 

 

A linhagem bacteriana utilizada nessa tese foi B. subtilis WW02 (leuA8 metB5 

trpC2 hsrdRM1 amyE::neo), gentilmente cedida pelo Dr. Wolfgang Schumann da 

Universidade de Bayreuth, Alemanha (WEHRL; NIEDERWEIS; SCHUMANN, 2000).  

Esta linhagem foi cultivada em meio LB, com a adição do antibiótico Neomicina (25 

μg/ml), à 37 °C e em agitação constante.  

 

3.2 Preparação dos esporos 

 

A esporulação das linhagens 1012 WW02 de B. subtilis foi realizada em dois 

diferentes meios, sem adição de antibiótico: 1) meio DSM, composto por 0.8% de 

meio nutriente Bacto, 0.1% de KCl e 0.025% de MgSO4. Após a autoclavação, 

adiciona-se, para cada 1L de meio, 1 ml de Ca(NO3)2 1M, 1 ml de MnCl2 10mM e 

1ml de FeSO4 1mM (NICHOLSON; SETLOW, 1990).   2) meio F, modificado de 

Foerster e Foster, composto por 1% glicose, 0.1% L-glutamato, 0.05% extrato de 

levedura, 0.5% KH2PO4, 0.1% (NH4)3PO4, 0.02% MgSO4, 0.01% NaCl, 0.005% 

CaCl2, 0.0007% MnSO4, 0.001% ZnSO4, 0.001% FeSO4 (FOERSTER; FOSTER, 

1966).   

A esporulação em meio líquido foi realizada em frascos de vidro contendo 20 

ml de meio de esporulação inoculado com 0,2 ml de uma cultura de B. subtilis, 

cultivada por 16 horas em meio LB. Os frascos foram mantidos a 37 ºC e rotação de 

200rpm por 24 ou 72 horas, a 37 ºC. Já a esporulação em meio sólido foi realizada 

pelo plaqueamento de 0,2 ml da mesma cultura de B. subtilis em uma placa de Petri 

contendo 1.5% de ágar em 20 ml de meio de esporulação. A incubação ocorreu por 

24 ou 72 horas a 37 ºC.  

 

3.3 Determinação da frequência de esporulação  

 

 Após o período de 24 ou 72 horas de incubação em meio de esporulação, a 

cultura contendo esporos foi serialmente diluída e plaqueada em meio LB contendo 
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25 μg/ml de Neomicina, antes e depois do tratamento com calor (65 ºC por 1 hora), o 

qual é capaz de eliminar somente as células vegetativas. A frequência de 

esporulação, expressa em porcentagem, foi calculada por: (Títulos de esporos 

depois do tratamento com calor / Títulos de esporos antes do tratamento com calor) 

x 100.   

 

3.4 Purificação dos esporos 

 

  Neste trabalho, nós comparamos dois métodos de purificação de esporos: o 

método 01, desenvolvido por Nicholson e Setlow, consiste em centrifugação da 

cultura crescida para remoção do meio (10000 g, 10 min a 4ºC), seguida de lavagem 

com uma solução KCl 1 M e NaCl 0.5 M. Após nova etapa de centrifugação, o 

precipitado foi ressuspendido em solução de Tris HCl 50mM (pH 7.2), contendo 

lisozima a 50 µg/ml, e incubado por  1 hora a 37ºC. Os esporos foram limpos por 

lavagens consecutivas em soluções de NaCl 1 M, água destilada, SDS a 0,05% e 

tampão TEP (50mM de Tris HCl, pH 7.2; 10  mM  de  EDTA)  finalizadas  com  três  

lavagens  com  água  destilada.  O método 02 consiste em uma simplificação do 

primeiro método e baseia-se em centrifugação da cultura crescida para remoção do 

meio (10000 g, 10 min a 4ºC), seguida da incubação por 1 hora a 37ºC em solução 

de Tris HCl 50mM (pH 7.2), contendo lisozima a 50 µg/ml. Os esporos foram limpos 

por lavagens consecutivas em soluções de SDS 0.05% e água destilada. Depois de 

purificados, os esporos foram ressuspendidos em água destilada e estocados a uma 

temperatura de -20 °C.  

 

3.5 Determinação da pureza, do rendimento de recuperação e da eficácia dos 
métodos de purificação de esporos 

 

 Para determinação da pureza das amostras obtidas após a utilização do 

método 01 ou 02 de purificação, realizou-se uma diluição seriada das amostras e 

seu plaqueamento em meio LB com 25 μg/ml de Neomicina, antes e depois do 

tratamento com calor (65 ºC por 1 hora). Os valores de pureza, expressos em 

porcentagem, foram calculados como: (Títulos de esporos purificados, depois do 

tratamento com calor / Títulos de esporos purificados, antes do tratamento com 

calor) x 100.   
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 A quantidade de esporos antes e após o tratamento de purificação foi 

determinada após a diluição seriada das amostras e seu plaqueamento em meio LB 

com 25 μg/ml de Neomicina, depois do tratamento com calor (65 ºC por 1 hora). Já o 

rendimento de recuperação dos esporos após a purificação foi determinado pela 

comparação entre o número de esporos recuperados, após a utilização do método 

01 ou 02, e o número inicial de esporos na cultura, antes da purificação. Os valores 

do rendimento, expressos em porcentagem, foram calculados como: (Títulos de 

esporos no final da purificação / Títulos de esporos antes da purificação) x 100.  

 A eficácia geral dos métodos de purificação foi calculada como a média 

aritmética entre os valores de pureza e rendimento de cada procedimento testado.   

 

3.6 Análise das amostras por microscopia 

 

 Amostras de 50 μl de cada preparação de esporos foram colocadas em 

lâminas para microscopia, foram secas naturalmente e analisadas em microscópio 

de contraste de fase (EVOS fl, AMG, Bothell, Washington, Estados Unidos).  

 

3.7 Adsorção de proteínas na capa do esporo  

 

Os esporos utilizados para adsorção de proteínas foram preparados conforme 

descrito no trabalho publicado pelo nosso grupo (TAVARES et al., 2013).  

Suspenções contendo 2x109 UFC de esporos foram centrifugadas e ressuspendidas 

em 200μl de PBS 1x com pH 4, 7 ou 10. A proteína recombinante p24 (24 kDa) foi 

adicionada à suspensão de esporos, homogeneizada e incubada a temperatura 

ambiente por 15, 30, 45 ou 60 minutos. Após o período de incubação, a suspensão é 

centrifugada (10.000 RPM, por 5 minutos à temperatura ambiente), o sobrenadante 

foi reservado e o precipitado (o qual contém os esporos) foi lavado duas vezes com 

o mesmo tampão utilizado na adsorção. Para extrair a proteína aderida na capa dos 

esporos, o precipitado for fervido por 10 minutos em tampão de amostra (Tris 

0.625M, pH 6.8, glicerol 10%, SDS 2% e β-mercaptoetanol 5%, dissolvidos em água 

destilada) e submetida à eletroforese em gel de poliacrilamida (15%). O 

sobrenadante, previamente reservado, foi precipitado adicionando-se TCA na 

concentração final de 25% e mantido a 0 °C por uma hora, posteriormente, o 

material foi centrifugado (10 min, 10000 g), o sobrenadante descartado e o 
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precipitado lavado duas vezes com acetona. Ao término da última etapa de 

centrifugação, o precipitado final foi ressuspendido em tampão de amostra e 

submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida (15%). A proteína p24, 

gentilmente cedida por membros do laboratório, foi purificada a partir de linhagens 

recombinantes de Escherichia coli (BRAGA et al.,2014). 

 

3.8 Quantificação das proteínas adsorvidas na capa do esporo 

 

As proteínas adsorvidas na capa dos esporos e as proteínas que 

permaneceram no sobrenadante após o ensaio de adsorção, foram quantificadas 

pelo método de dot blot. Diluições seriadas das amostras, assim como da proteína 

p24 purificada (utilizada como parâmetro para quantificação do antígeno) foram 

aplicadas, sob vácuo, na membrana de nitrocelulose, a qual posteriormente foi 

bloqueada em solução de 5% de leite desnatado, dissolvido em PBS, por 14 horas a 

4C. A membrana foi submetida a lavagens com PBS-Tween 0,05% e incubações 

com anticorpos policlonais (anti-p24 na proporção 1:3000) e anticorpos secundários 

anti-IgG conjugados à peroxidase (Sigma Aldrich, St. Louis, Estados Unidos) na 

proporção 1:3000. A detecção foi feita com uso de um kit de quimioluminescência 

(Pierce, Rockford, Ilinois, Estados Unidos), seguindo as recomendações do 

fabricante, e pela exposição a filmes Kodak X-Omat por 30 minutos. A quantificação 

das amostras foi obtida após a digitalização do filme fotográfico e análise da imagem 

pelo programa ImageJ, versão 1.47.  

 

3.9 Imunização e processamento das amostras 

 

Os experimentos de imunização foram realizados com camundongos da 

linhagem C57BL/6, selvagens ou nocautes para MyD88 e TLR2, e camundongos 

selvagens da linhagem BALB/c, todos com idade entre 6 a 8 semanas, adquiridos do 

Biotério de Camundongos Isogênicos do Departamento de Imunologia e do 

Departamento de Parasitologia da Universidade de São Paulo. Os camundongos 

foram manuseados de acordo com as normas estabelecidas pela comissão de ética 

do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.  

Grupos de 3 a 5 animais foram imunizados com três doses, por via 

subcutânea (100μl por dose) nos dias 0, 14 e 28. Os camundongos foram inoculados 



39 
 

com PBS 1x pH 7; 700ng de proteína p24 diluída em PBS 1x pH 7; 700ng de p24 

misturada com 15μg de Alúmen,  diluídos em PBS 1x pH 7; 10 µg de p24 misturada 

com 1 µg de LT1, diluídos em PBS 1x pH 7; 700 ng de p24 adsorvida na capa de 

2x109 esporos vivos, diluídos em PBS 1x pH 4; 700 ng de p24 misturada com 2x109 

de esporos vivos ou autoclavados (121 °C, 30 minutos), diluídos em PBS 1x pH 10; 

ou com 2x109 de esporos vivos ou autoclavados, diluídos em PBS 1x pH 7. 

Amostras de soro foram coletadas um dia antes da primeira dose (amostras 

pré-imunes) e nos dias 13, 27 e 41. O sangue foi mantido a temperatura ambiente 

por 1 hora, depois incubado a 4 °C  por  mais  1hora  e,  por  fim, centrifugado a 

5.000  rpm,  30  minutos, a 4 °C para obtenção do soro. Este material foi 

armazenado a -20 °C até o momento do uso. Duas semanas após a última dose, os 

camundongos foram eutanasiados, os baços foram recolhidos e, posteriormente, 

macerados para permitir a análise de células do sistema imune. 

 

3.10 Detecção de respostas de anticorpos séricos 

 

Análises das respostas de anticorpos anti-p24 e anti-esporos foram realizadas 

em placas de ELISA sensibilizadas com a proteína purificada na concentração de 

2mg/ml ou com 1x108 esporos, ambos em PBS, por 16 horas a 4ºC. Uma etapa de 

bloqueio foi realizada incubando as placas por 90 minutos a 37ºC com uma solução 

1% de BSA dissolvida em PBS. Após uma etapa de lavagem com PBS contendo 

0.05% de Tween 20, as placas foram incubadas com diluições seriadas dos soros 

em PBS contendo 0.1% de BSA por 1hora e 30 minutos. Posteriormente, as placas 

foram lavadas novamente e adicionaram-se anticorpos para detecção de IgG, IgG1, 

IgG2a ou IgG2c conjugados com peroxidase. Após 1 hora de incubação, as placas 

foram reveladas com uma solução formada por OPD em tampão fosfato – citrato (pH 

5.0) contendo H2O2. A D.O.(492nm) foi mensurada após a reação ser paralisada com 

Ácido Sulfúrico 1M.  

 

3.11 Ensaio de avidez dos anticorpos específicos para p24 

 

Análise da avidez dos anticorpos anti-p24 foi realizada em placas de ELISA 

sensibilizadas com a proteína purificada na concentração de 2mg/ml, por 16 horas a 

4 °C. Uma etapa de bloqueio foi realizada incubando as placas durante 90 minutos a 
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37 °C com uma solução 1% de BSA dissolvida em PBS. Após uma etapa de 

lavagem com PBS contendo 0,05% de Tween 20, 100 µl dos pools dos soros de 

cada grupo de imunização (normalizados na D.O. 1 ou 0,5) foram adicionados aos 

poços e incubados a temperatura ambiente por 90 minutos. Depois de um novo ciclo 

de lavagem (3x), foram adicionados 100 µl tiocianato de amônio diluído em PBS 1X 

(concentração de 0 a 8M) e as placas foram incubadas por 15 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente, as placas foram lavadas novamente e o 

anticorpo para detecção de IgG, conjugado com peroxidase, foi adicionado. Após 

incubação por 90 minutos, as placas foram reveladas com uma solução formada por 

OPD em tampão fosfato – citrato (pH 5) contendo H2O2. A D.O.(492nm) foi mensurada 

após a reação ser paralisada com Ácido Sulfúrico 1M. A concentração de tiocianato 

de amônio necessária para dissociar 50% da ligação do anticorpo ao antígeno será 

determinada da seguinte forma: D.O. (492nm) em presença de tiocianato de amônio  x   

100 / D.O.(492nm) em ausência de tiocianato de amônio.  

 

3.12 Determinação das respostas de linfócitos T CD4+ e TCD8+ 

 

Suspensões de células obtidas por meio de baços macerados foram tratadas 

com cloreto de amônio e potássio (tampão ACK), para lisar os eritrócitos, 

posteriormente centrifugadas e ressuspendidas em meio RPMI suplementado com 

5% de soro fetal bovino. Em seguida, as células foram estimuladas, por 16 horas, 

com peptídeos sintéticos (GenScript, Piscataway, New Jersey, Estados Unidos) 

correspondentes a epítopos CD4 (AMQMLKETINEEAAE, ) ou CD8 (AMQMLKETI) 

da proteína p24; ou por 72 horas com a proteína p24 purificada. A incubação 

ocorreu a 37 °C em uma atmosfera contendo 5% de CO2. Após este período, 

anticorpos anti-CD8 conjugado a FITC e anti-CD4 conjugado a Cy (BD Biociences, 

BD Bioscience, San Jose, Califórnia, Estados Unidos) foram incubados com as 

células por 30 minutos a 4 °C. Para a marcação intracelular com anticorpos anti-IFN-

γ e anti-IL-4, ambos conjugados a PE (BD Biociences), as células foram fixadas com 

paraformaldeído e permeabilizadas com saponina. A fluorescência foi medida 

usando o citometro de fluxo FACSCaliburTM (BD Biociences) e a análise de dados 

foi efetuada por meio do software FlowJo FACS data analysis (Tree Starreet, 

Ashland, Oregon, Estados Unidos). 
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3.13 Análise histológica dos linfonodos 

 

Um dia após o término do protocolo vacinal, os animais foram eutanasiados e 

os linfonodos inguinais foram cirurgicamente removidos. Os procedimentos de 

microtomia dos linfonodos, a confecção das lâminas e a coloração com Hematoxilina 

e Eosina (HE) foram realizados em outro laboratório, especializado em manipulação 

de amostras histológicas. As lâminas foram analisadas em um microscópio de 

contraste de fase (EVOS fl, AMG, Bothell, Washington, Estados Unidos). 

 

3.14 Hemograma dos camundongos imunizados 

 

Um dia após o término do protocolo vacinal, animais foram sangrados e as 

amostras de soro foram submetidas a contagem de células sanguíneas. Foram 

analisados cinco parâmetros hematológicos: leucócitos (LEU), monócitos (MON), 

linfócitos (LIN), neutrófilos (NEU) e eosinófilos (EOS). A contagem de leucócitos foi 

realizada em uma câmara de Neubauer e os outros tipos celulares foram 

quantificados usando um microscópio de contraste de fase (Eclipse E200, Nikon, 

Chiyoda-ku, Tóquio, Japão).  

 

3.15 Monitoramento de marcadores bioquímicos para reações inflamatórias 

 

Um dia após a última dose, animais foram sangrados e as amostras de soro 

foram submetidas a testes para determinação dos níveis de lactato desidrogenase 

(Larborclin, Pinhais, Paraná, Brasil) e proteína C reativa (Bioclin, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil), conforme as especificações dos fabricantes.  

 

3.16 Diferenciação in vitro de células dendríticas a partir da medula óssea de 

camundongos 

 

Células dendríticas foram preparadas de acordo com protocolo descrito 

anteriormente (MARIM et al., 2010; ZANONI et al., 2009). Para obtenção dos 

fêmures, camundongos da linhagem C57BL/6 foram eutanasiados e depois 

pulverizados com etanol 70%. Os fêmures foram dissecados por meio de cortes 

abaixo das articulações do joelho e no fim do osso pélvico. Após a remoção dos 
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músculos ligados ao osso com gaze limpa, os fêmures coletados foram colocados 

em um recipiente contendo PBS estéril. Posteriormente, os ossos foram esterilizados 

com etanol 70%, as epífises cortadas e o interior do osso lavado com PBS estéril 

para retirar a medula óssea. A suspensão de células obtidas foi colocada em placas 

de Petri sem tratamento para cultura celular e cultivadas com 10 ml de meio 

condicionado (RPMI-1640 suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino, 100U/ml 

de Penicilina/Estreptomicina, 4% de aminoácidos não essenciais, 90 μM β-

mercaptoetanol, 30 ng/mL de GM-CSF murinho e 10 ng/mL de IL-4), a 37°C em uma 

atmosfera contendo 5% de CO2 por 4 dias. No quarto dia, retirou-se o sobrenadante 

do meio de cultura, adicionou-se mais 10 ml de meio condicionado pré-aquecido e 

as células foram cultivadas por mais 4-5 dias. Após o processo de diferenciação, as 

células dendríticas foram coletadas da placa e lavadas com PBS antes de serem 

utilizadas nos ensaios.  

 

3.17 Incubação de células dendríticas com esporos de B. subtilis 

 

Em uma placa de cultura celular de 12 poços, as células dendríticas 

diferenciadas a partir da medula óssea foram adicionadas na concentração de 2x106 

células por poço. Cada poço continha também 500μl de RPMI-1640, suplementado 

com 10% de Soro Fetal Bovino. Após 18 horas de incubação a 37°C em 5% de CO2, 

o sobrenadante da cultura celular foi retirado e adicionou-se 500μl de RPMI-1640 

pré-aquecido. Em seguida foram adicionados 100μl de PBS estéril, 100μl PBS 

contendo esporos vivos ou 100μl PBS contendo esporos inativados por 

autoclavação, na proporção de 10.000 esporos para célula. Após 24 horas de 

incubação, tanto as células quanto o sobrenadante da cultura foram analisados para 

verificar se as células dendríticas são ativadas após a estimulação com os esporos. 

 

3.18 Análise das amostras por ELISA de citocinas 

 

 Placas para realização de imunoensaios (BD Biosciences) foram 

sensibilizadas, por 12 horas, com o anticorpo de captura em tampão específico. 

Posteriormente, as placas foram lavadas com PBS 1x contendo 0,05% de Tween 20 

e o sobrenadante da cultura de células dendríticas, as quais foram estimuladas com 

os esporos, foi adicionado em alguns poços da placa, enquanto em outros foi 
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adicionado o padrão para a citocina recombinante. Após 12 horas de incubação, as 

placas foram lavadas e sensibilizadas com anticorpo de detecção (biotinilado) em 

PBS 1x + 1% BSA, por 60 min. As placas foram então lavadas e incubadas por 60 

minutos com o conjugado (estreptavidina-peroxidase) diluído em PBS 1x + 1% BSA. 

Posteriormente, as placas foram lavadas e o substrato TMB (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, Estados Unidos) foi adicionado. A D.O. (450nm) foi 

mensurada após a reação ser paralisada com Ácido Sulfúrico 1M.  

 

3.19 Análise das amostras por citometria de fluxo 

 

Para a análise de citometria de fluxo, as células dendríticas foram recolhidas 

e incubadas, por 30 min a 4 °C, com os anticorpos anti-CD11c conjugado com PE,  

anti-CD40 conjugado com APC e anti-MHC de classe I ou anti-MHC II, ambos 

conjugados com FITC (BD Biosciences Pharmingen, San Diego, Califórnia, Estados 

Unidos). Depois de três passos de lavagem, as células foram ressuspensas em PBS 

e as amostras foram examinadas por citometria de fluxo utilizando o aparelho 

FACSCaliburTM (BD Biosciences). Sessenta mil eventos foram adquiridos através 

do citometro de fluxo e os dados foram analisados usando o software FlowJo para a 

determinação, primeiramente, das células positivas para CD11c e, em seguida, 

análise da expressão de moléculas coestimulatórias por estas células.  

 

3.20 Análises estatísticas 

 

A significância estatística (p <0.05) foi determinada utilizando análise de 

variância (two-way ANOVA), seguida do teste de Bonferroni (Bonferroni posttest). Os 

dados sobre MFI foram analisados pelo teste t de Student. As análises foram 

realizadas utilizando o software GraphPad Prism 5, e foram expressas como a média 

+ SEM ou média + SD. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

4.1 Capítulo I - Otimização das condições de cultivo e dos métodos de   
purificação para produção de esporos de B. subtilis 

 

No trabalho apresentado neste capítulo, nós realizamos uma análise 

comparativa entre diferentes condições de cultivo e procedimentos de purificação de 

esporos com intuito de verificar qual metodologia seria mais eficiente. O estudo 

envolveu o crescimento da linhagem laboratorial WW02 de B. subtilis em dois meios 

de esporulação (DSM e meio F), sendo que o estado físico do meio e o tempo de 

cultivo também foram avaliados. Por fim, testamos dois métodos de purificação de 

esporos, um amplamente usado pelos grupos de pesquisa e outro, desenvolvido 

pelo nosso grupo, que consiste em um procedimento mais simplificado, baseado na 

incubação dos esporos apenas com lisozima e detergente. 

 

4.1.1 Efeito das condições de cultivo na esporulação de B. subtilis 

 

 Inicialmente, determinamos a quantidade de esporos encontrada após o 

cultivo da linhagem WW02 de B. subtilis em dois diferentes meios de esporulação 

(DSM e F), em dois tempos de incubação (24 ou 72 horas) e em duas condições de 

cultivo distintas (meio líquido ou sólido). A frequência de esporulação da linhagem 

de B. subtilis foi determinada como a relação entre a quantidade de esporos viáveis 

e o número total de células viáveis (esporos e células vegetativas) presentes na 

cultura, após o período de incubação em meio de esporulação. 

  A frequência de esporos após o cultivo em meio DSM líquido variou de 

15.1% (6.7x108 UFC/ml), após 72 horas de incubação, até 45.5 % (4x108 UFC/ml), 

após 24 horas de incubação. Já as amostras esporuladas em placa atingiram, no 

máximo, a frequência de esporulação de 35.9% (108 UFC/ml) após 72 horas de 

incubação (Figura 3).  
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Figura 3: Frequência de esporulação da linhagem WW02 de B. subtilis cultivada em 
meio DSM. Os valores das colunas representam a frequência de esporulação em 
porcentagem, e o símbolo () representa o número total de esporos viáveis. Os dados 
mostrados na figura representam a média de três experimentos independentes ± desvio 
padrão. 
 

 

  A esporulação feita em meio F mostrou-se mais dependente do tempo de 

incubação. A frequência de esporulação em meio F líquido variou de 13.2% (6.5 

x106 UFC/ml), após 24 horas de incubação, até 74.2 % (1.2x109 UFC/ml), após 72 

horas de incubação. Já as amostras esporuladas em placa atingiram, no máximo, a 

frequência de esporulação de 48.8% (9.5x106 UFC/ml) após 72 horas de incubação 

(Figura 4). Estes resultados indicam que, para a linhagem WW02, a maior frequência 

de esporulação e a maior concentração absoluta de esporos são obtidas utilizando-

se o meio de esporulação F, após 72 horas de incubação.  
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Figura 4: Frequência de esporulação da linhagem WW02 de B. subtilis cultivada em 
meio F. Os valores das barras representam a frequência de esporulação em porcentagem, 
e o símbolo () representa o número total de esporos viáveis. Os dados mostrados na 
figura representam a média de três experimentos independentes ± desvio padrão. 

 

 

4.1.2 Determinação da pureza dos esporos após a utilização de diferentes 
métodos de purificação 

 

 Com intuito de aprimorar e simplificar o procedimento para purificar os 

esporos, realizamos a comparação entre dois métodos de purificação: método 1, 

descrito por Nicholson e Setlow, o qual é amplamente utilizado pela comunidade 

científica; método 02, que consiste um procedimento mais simplificado que inclui um 

tratamento com lisozima e SDS. A porcentagem de pureza dos esporos foi 

determinada como a relação entre a quantidade de esporos viáveis e o número total 

de células viáveis (esporos e células vegetativas) presentes na suspensão após o 

tratamento com o método 01 ou 02.  

 A pureza dos esporos obtida com o uso do método 01 variou de 47.1% 

(culturas preparadas em meio F por 24 horas) até 90% (culturas preparadas em 

meio DSM por 24 ou 72 horas). Em contrapartida, o tratamento com o método 02 

resultou em amostras altamente purificadas para todas as condições de cultivo, com 

valores entre 93.5% (culturas preparadas em meio DSM por 24 horas) e 99.1% 

(culturas preparadas em meio F por 72 horas) (Figura 5). Estes resultados indicam 
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que a purificação dos esporos pode ser aprimorada apenas com o uso de uma 

variação simplificada do método de purificação descrito por Nicholson e Setlow. 

 

 

Figura 5: Avaliação da pureza dos esporos após a aplicação dos métodos de 
purificação.  As bactérias foram esporuladas por 24 ou 72 horas em meio DSM ou F e 
purificadas pelo método 01 (colunas pretas) ou método 02 (colunas brancas). Os dados 
mostrados na figura representam a média de três experimentos independentes, feitos em 
duplicata, ± desvio padrão. 
  

 

 É valido ressaltar que os experimentos acima foram realizados em amostras 

esporuladas em meio líquido, visto que as culturas preparadas em meio sólido 

mostraram resultados drasticamente diferentes, com baixos rendimentos e alta 

contaminação com células vegetativas, as quais formaram aglomerados difíceis de 

solubilizar durante o processo de purificação. 

  

4.1.3 Determinação do rendimento de esporos e da eficácia geral dos 
procedimentos de purificação 

 

 Nesta etapa do trabalho, realizamos uma comparação entre os dois métodos 

de purificação em relação à quantidade final de esporos obtida após o tratamento. A 

quantidade de esporos viáveis, após a aplicação do método 01, variou entre 2.7x105 

até 8x108 UFC/ml. Por outro lado, a aplicação do método 02 resultou em valores 
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acima de 109 UFC/ml em duas condições de cultivo: meio DSM por 24 horas e meio 

F por 72 horas (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6: Avaliação do rendimento total de esporos após a aplicação dos métodos de 
purificação.  As bactérias foram esporuladas por 24 ou 72 horas em meio DSM ou F e 
purificadas pelo método 01 (colunas pretas) ou método 02 (colunas cinzas). A coluna branca 
mostra a quantidade de esporos antes da purificação. Os dados mostrados na figura 
representam a média de três experimentos independentes, feitos em duplicata, ± desvio 
padrão. **p< 0.001. 

 

 

 O rendimento de recuperação de esporos após os tratamentos purificação foi 

determinado como a relação entre a quantidade de esporos viáveis, após o uso do 

método 01 ou 02, e o número inicial de esporos antes do tratamento. A aplicação do 

método 01 resultou numa recuperação de 0.1 a 32% do número inicial de esporos 

Por outro lado, a aplicação do método 02 resultou em 100% de recuperação em 

culturas cultivadas meio DSM por 24 horas e meio F por 72 horas (Tabela 2). 

 Com base na pureza e no rendimento obtido com as diferentes condições 

testadas, determinou-se a eficácia geral dos dois métodos de purificação para a 

linhagem WW02 de B. subtilis após sua esporulação em meio F ou DSM. A tabela 2 
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mostra que a eficácia do método 01 variou entre 23.6 a 60.5%, enquanto a eficácia 

do método 02 variou entre 50.9 até 99.6%. De modo geral, os melhores resultados 

foram obtidos com a utilização do método 02, particularmente em amostras 

cultivadas em meio F e DSM, por 72 e 24 horas, respectivamente.  

 

Tabela 2: Comparação entre os métodos de purificação de esporos de B. subtilis. 
 

Meio de 

Esporulação 

Incubação
 

(h) 

Frequência 

de 

Esporulação 

(%) 

Pureza (%) 
Rendimento 

(%) 
Eficácia (%) 

Método Método Método 

01 02 01 02 01 02 

DSM 

24 45.5 89 93.5 32 100 60.5 96.7 

72 15.1 87.9 97.7 3.6 4.7 45.7 51.2 

F 

24 13.2 47.1 95.6 0.14 6.1 23.6 50.9 

72 74.2 82.4 99.1 0.7 100 41.5 99.6 

 

 

4.1.4 Avaliação microscópica das amostras purificadas 

 

  Com intuito de comparar a eficácia dos dois métodos quanto à eliminação de 

células vegetativas mortas e fragmentos celulares, amostras de esporos, purificados 

após o cultivo em meio F líquido por 72 horas, foram analisadas por meio de 

microscopia de contraste de fase. Antes da aplicação de algum procedimento de 

purificação, as preparações de esporos também exibem um grande número de 

células vegetativas (Figura 7A). Amostras submetidas aos métodos 01 ou 02 de 

purificação não exibem células vegetativas, todavia, fragmentos celulares foram 

observados em amostras purificadas pelo método 01 (Figura 7B); ao contrário do 

método 02 que não apresentou debris celulares (Figura 7C). Estes resultados 

demonstram que o método 02 de purificação é capaz de eliminar células vegetativas 

e fragmentos celulares e, concomitantemente, reduzir a carga de trabalho e o tempo 

dispendido para realizar esta tarefa.   
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Figura 7: Exame microscópico da preparação de esporos após aplicação de diferentes 
métodos de purificação. Todas as amostras foram esporuladas em meio F líquido por 72 
horas a 37 ºC.  A) Amostras antes do processo de purificação. B) Esporos purificados pelo 
método 01. C) Esporos purificados pelo método 02. Aumento: 600x. O detalhe no canto 
direito superior de cada imagem corresponde a uma amplificação de 5x.  
 
 

 Em suma, estes dados demonstram que a purificação dos esporos da 

linhagem WW02 de B. subtilis pode ser significativamente melhorada por meio de 

simples ajustes nas condições de crescimento e na metodologia de purificação, 

resultando em amostras mais puras e de maior rendimento. 
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4.2 Capítulo II - Adjuvanticidade dos esporos de B. subtilis 

 

Neste capítulo descreveremos uma série de experimentos visando avaliar a 

capacidade dos esporos de influenciar na magnitude e diversidade da resposta 

imune contra um antígeno alvo. Para isso, utilizaremos a proteína recombinante p24, 

componente do capsídeo viral do HIV, como antígeno vacinal. 

 

4.2.1 Adsorção da proteína p24 na capa dos esporos 

 

Para analisar o efeito adjuvante dos esporos da linhagem B. subtilis WW02, 

utilizamos duas estratégias: na primeira, uma quantidade fixa de esporos é 

simplesmente misturada a uma determinada quantidade de proteína alvo e depois 

administrada nos animais. Na segunda abordagem, a proteína alvo é adsorvida na 

capa do esporo e posteriormente esta formulação será administrada. 

A adsorção de proteínas na capa do esporo é um fenômeno físico-químico 

que envolve interações eletrostáticas e de hidrofobicidade entre os esporos e o 

antígeno. A figura 8 mostra a adsorção de 2μg da proteína p24 à capa dos esporos, 

o quais foram diluídos em tampão PBS 1x com diferentes valores de pH. Após o 

protocolo de adsorção da proteína na capa dos esporos, estes foram centrifugados, 

lavados duas vezes com tampão PBS 1x e as proteínas da capa foram extraídas e 

aplicadas em gel de poliacrilamida. 

 

 

Figura 8: Adsorção da proteína p24 na capa dos esporos de B. subtilis. (1) Controle 
negativo: esporos de B. subtilis sem proteína adsorvida na capa; (2) Controle positivo: 2μg 
de p24 (24kDa); (3) Proteína adsorvida  na capa dos esporos após a incubação em tampão 
PBS 1x com pH 4; (4) Proteína adsorvida  na capa dos esporos após a incubação em 
tampão PBS 1x com pH 7; (5) Proteína adsorvida  na capa dos esporos após a incubação 
em tampão PBS 1x com pH 10.   
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Nossos dados mostram que em pH 4 a adsorção da proteína foi mais eficiente 

que nas outras condições. O ponto isoelétrico da proteína p24 é por volta de 6.87, 

portanto em solução de pH 4 a proteína adquire uma carga positiva, o que pode 

estar ajudando na ligação à capa dos esporos, os quais exibem uma carga negativa 

(o potencial zeta dos esporos em PBS 1x é  -20mV).  

O uso de PBS 1x com pH 4, apesar de ser a condição mais eficiente para 

adsorção, não promoveu a total adsorção das 2μg de proteína adicionadas na 

reação; portanto foi preciso fazer uma análise quantitativa para determinarmos o 

quanto de proteína estava sendo adsorvida. Utilizamos o ensaio de Dot-blot para 

podermos relacionar a curva padrão da proteína p24, com a quantidade de proteína 

adsorvida na capa do esporo e a quantidade de proteína que não foi adsorvida e 

encontrava-se presente no sobrenadante (Figura 9). Por meio de um programa de 

análise de imagens, ImageJ, foi possível analisar quantitativamente a figura obtida 

com o ensaio de Dot-blot e determinar que 2x109 UFC de esporos são capazes de 

promover a adsorção de 700ng de proteína purificada.  

 

 

Figura 9: Ensaio de Dot-blot utilizado na quantificação do total de proteína adsorvida 
em 2x109 UFC de esporos de B. subtilis. A fileira 1 representa a curva padrão da proteína 
p24, partindo de um valor inicial de 1000ng até chegar a um valor de 7,6ng. A fileira 2 
representa a diluição seriada do total de proteínas que permaneceram no sobrenadante 
após o ensaio de adsorção. A fileira 3 representa a diluição seriada do total de proteínas 
adsorvidas na capa dos esporos ao final do ensaio de adsorção. 

 

 

Verificamos também que, se fixarmos a quantidade de esporos (2x109 UFC) e 

aumentarmos gradativamente a concentração da proteína adicionada no início do 

experimento, a quantidade de proteína adsorvida na capa dos esporos ao final do 
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ensaio ainda será de 700ng, indicando que este é o valor máximo de proteína que 

esta quantidade de esporos consegue interagir (Figura 10). 

 

Figura 10: Adsorção de diferentes concentrações de p24 durante o período de 1 hora 
em solução de PBS 1x com pH 4. O eixo das ordenadas representa a quantidade de 
proteína que foi adsorvida na capa de 2x109 esporos, enquanto o eixo das abscissas mostra 
a quantidade de proteína presente no início das diferentes reações de adsorção.  

 

Após definirmos qual o melhor valor de pH da solução e a quantidade de 

proteína de adsorvida nesta condição, realizamos ensaios para verificar se a 

adsorção é uma reação tempo dependente. A Figura 11 mostra que após 15 minutos 

de reação já notamos a adsorção das proteínas e que a quantidade adsorvida não 

varia de acordo com o tempo.  

 

 Figura 11: Adsorção da proteína p24 na capa dos esporos de B. subtilis, em solução 
de PBS 1x com pH 4, durante diferentes intervalos de tempo. (1) Controle negativo: 
esporos de B. subtilis sem proteína adsorvida na capa; (2) Proteína adsorvida na capa dos 
esporos após 15 minutos de incubação; (3) Proteína adsorvida na capa dos esporos após 
30 minutos de incubação; (4) Proteína adsorvida na capa dos esporos após 45 minutos de 
incubação; (5) Proteína adsorvida na capa dos esporos após 60 minutos de incubação. 
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Determinada a melhor condição de adsorção, verificamos também se a 

interação esporo-proteína é estável ao longo do tempo e em diferentes condições. 

Amostras de esporos previamente adsorvidas com a proteína p24 em solução de 

PBS 1x com pH 4, foram novamente incubadas em solução de PBS 1x com pH 4, 

pH 7 ou pH 10, durante diferentes intervalos de tempo (15, 30, 45 e 60 minutos), 

para verificar se a proteína se dissociava do esporo durante essa incubação (Figura 

12). Nossos resultados mostram que a interação proteína-esporo é estável, sem 

perdas significantes por, pelo menos, 60 minutos de incubação.  

 

 

Figura 12: Estabilidade da ligação da proteína p24 à capa dos esporos de B. subtilis. 
Esporos adsorvidos com a proteína p24 foram ressuspendidos em PBS 1x com pH 4, pH 7 
ou pH 10 e incubados por 15, 30, 45 e 60 minutos.  Nos intervalos de tempo indicados na 
figura, amostras foram centrifugadas e tanto os precipitados (contendo as proteínas que 
ficaram adsorvidas na capa do esporo) quanto os sobrenadantes (contendo as proteínas 
que se dissociaram dos esporos) foram aplicados em gel de poliacrilamida (15%). 

 

 

4.2.2 Efeito adjuvante das diferentes estratégias na indução de uma resposta        
humoral contra p24 

 

Estabelecidas as condições ideais de adsorção, realizamos ensaios in vivo 

para verificar o efeito adjuvante dos esporos na indução de uma resposta específica 

contra p24. Camundongos BALB/c e C57BL/6 foram imunizados por via subcutânea 

de acordo com os grupos descritos na tabela 3. Para ser possível a comparação 
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entre as duas estratégias (proteína adsorvida e proteína misturada aos esporos), 

fixamos a mesma quantidade de esporos (2x109 UFC) e a dose de p24 utilizada nos 

ensaios foi de 700ng, a mesma quantidade que foi possível de ser adsorvida em 

2x109 esporos. A misturada da p24 com os esporos foi efetuada em pH 10 (condição 

que promoveu os piores valores de adsorção) e a inoculação nos animais foi 

efetuada imediatamente após a mistura, para diminuir a interação ente a proteína e 

os esporos e, por conseguinte, a adsorção desta proteína na capa dos mesmos. 

 

Tabela 3 – Descrição da composição de cada dose recebida pelos diferentes grupos de 
imunização. 

 

Grupo* Descrição 

PBS PBS 1x  

Esporos 2x109 UFC de esporos  

p24 700ng de p24  

p24 misturada ao Alúmen** 700ng de p24 misturada a Hidróxido de 

Alumínio 

p24 misturada aos Esporos 700ng de p24 misturada com 2x109 UFC de 

esporos 

p24 adsorvida aos Esporos 700ng de p24 adsorvida na capa de 2x109 

esporos 

    *Cada grupo contém cinco animais. 
** Utilizado como um adjuvante controle. 

 
 

Os resultados da resposta de IgG sérico específico para a proteína p24, 

encontrados após a imunização, estão apresentados a seguir. Os dados 

demonstram que ao se misturar os esporos com a proteína alvo, verifica-se um 

aumento significativo dos títulos de anticorpos específicos para p24, principalmente 

após a 3ª dose. Entretanto, este aumento não foi observado na formulação que 

emprega a proteína adsorvida na capa do esporo, cujos valores foram semelhantes 

àqueles apresentados pelo grupo que recebeu apenas a proteína.  É válido que 

ressaltar que os resultados encontrados na imunização dos animais BALB/c (Figura 

13) e C57BL/6 (Figura 14) foram bastante semelhantes, o que indica que o efeito 

adjuvante dos esporos não é afetado pelas diferenças genéticas entre as linhagens 

de camundongos. 
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Figura 13: Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra p24 em 
camundongos BALB/c imunizados pela via subcutânea. Os resultados estão 
apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra p24 detectados após a 1ª, 2ª e 
3ª dose, sendo que os valores de títulos encontrados no grupo PBS foram descontados dos 
valores medidos nos animais vacinados. Os dados mostram a média de três experimentos ± 
erro padrão. ***p< 0.001 quando comparados com o grupo de animais que recebeu p24. 

 

 

Figura 14: Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra p24 em 
camundongos C57BL/6 imunizados pela via subcutânea. Os resultados estão 
apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra p24 detectados após a 1ª, 2ª e 
3ª dose, sendo que os valores de títulos encontrados no grupo PBS foram descontados dos 
valores medidos nos animais vacinados. Os dados mostram a média de três experimentos ± 
erro padrão. ***p< 0.001 quando comparados com o grupo de animais que recebeu p24. 
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Para tentarmos compreender a diferença de resultados entre as estratégias 

que misturam e adsorvem a proteína aos esporos, resolvemos verificar se os 

camundongos imunizados conseguiram gerar uma resposta específica contra os 

esporos e se esta resposta pode estar contribuindo para a diferença observada em 

relação ao efeito adjuvante.   

Os resultados da resposta de IgG sérico contra os esporos estão 

apresentados a seguir. Podemos observar que uma resposta específica contra os 

esporos é desenvolvida, tanto para camundongos BALB/c (Figura 15) quanto para 

C57BL/6 (Figura 16). Entretanto não há diferenças entre os grupos de imunização, 

os quais apresentaram praticamente os mesmos valores de títulos de IgG anti-

esporos.    

 

 

Figura 15: Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra esporos em 
camundongos BALB/c imunizados pela via subcutânea. Os resultados estão 
apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra esporos detectados após a 1ª, 2ª 
e 3ª dose, sendo que os valores de títulos encontrados no grupo PBS foram descontados 
dos valores medidos nos animais vacinados. Os dados mostram a média de três 
experimentos ± erro padrão. 
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Figura 16: Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra esporos em 
camundongos C57BL/6 imunizados pela via subcutânea. Os resultados estão 
apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra esporos detectados após a 1ª, 2ª 
e 3ª dose, sendo que os valores de títulos encontrados no grupo PBS foram descontados 
dos valores medidos nos animais vacinados. Os dados mostram a média de três 
experimentos ± erro padrão 
 

 

Esses resultados sugerem que a resposta anti-esporo não está relacionada 

com as diferenças encontradas no efeito adjuvante dos esporos quando a proteína 

p24 está misturada ou adsorvida. Isto nos leva a crer que a estratégia de adsorção 

de proteínas simplesmente não favorece o efeito adjuvante dos esporos no 

desenvolvimento de uma resposta imune humoral contra a proteína p24. Em vista 

disso, para as próximas etapas deste trabalho, utilizou-se apenas a metodologia que 

emprega a coadministração da proteína com os esporos.  

 

4.2.3 Comparação do efeito adjuvante dos esporos vivos com os esporos 
inativados por calor 

 

Para averiguarmos se esporos de B. subtilis inativados por autoclavação 

também são capazes de modular o sistema imune do hospedeiro, camundongos 

BALB/C e C57Bl/6 foram imunizados, por via subcutânea, conforme os grupos 

descritos na tabela 4.  

 



59 
 

Tabela 4 – Descrição da composição de cada dose recebida pelos diferentes grupos de 
imunização. 

 

Grupo* Descrição 

PBS PBS 1x  

Esporos 2x109 UFC de esporos  

Esporos inativados por calor 2x109 UFC de esporos autoclavados  

p24 700ng de p24  

p24 misturada ao Alúmen** 700ng de p24 misturada a Hidróxido de 

Alumínio 

p24 misturada aos Esporos 700ng de p24 misturada com 2x109 UFC de 

esporos 

p24 misturada aos Esporos 

inativados por calor 

700ng de p24 misturada com 2x109 UFC de 

esporos autoclavados 

    *Cada grupo contém cinco animais. 
** Utilizado como um adjuvante controle. 

 

 

Os resultados da resposta de IgG sérico específico para a proteína p24, 

encontrados após a imunização, estão apresentados a seguir. Os dados 

demonstram que as estratégias empregando esporos vivos ou inativados induzem 

um aumento similar na resposta de anticorpos contra a proteína alvo, demonstrando 

que o efeito adjuvante não é dependente da germinação dos esporos.  É válido que 

ressaltar que os resultados encontrados na imunização dos camundongos BALB/C 

(Figura 17) e C57BL/6 (Figura 18) foram bastante semelhantes, indicando que o 

efeito adjuvante dos esporos vivos ou inativados não é afetado pelas diferenças 

genéticas entre as linhagens. 
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Figura 17: Resposta de anticorpos séricos (IgG) contra p24 em camundongos BALB/c  
imunizados com esporos vivos ou inativados pela via subcutânea. Os resultados estão 
apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra p24 detectados após a 1ª, 2ª e 
3ª dose, sendo que os valores de títulos encontrados no grupo PBS foram descontados dos 
valores medidos nos animais vacinados. Os dados mostram a média de três experimentos ± 
erro padrão. ***p< 0.001 quando comparados com o grupo de animais que recebeu p24. 
 

 

 

 

Figura 18: Resposta de anticorpos séricos (IgG) contra p24 em camundongos 
C57BL/6  imunizados com esporos vivos ou inativados pela via subcutânea. Os 
resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra p24 detectados 
após a 1ª, 2ª e 3ª dose, sendo que os valores de títulos encontrados no grupo PBS foram 
descontados dos valores medidos nos animais vacinados. Os dados mostram a média de 
três experimentos ± erro padrão. ***p< 0.001 quando comparados com o grupo de animais 
que recebeu p24. 
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Em seguida, determinamos a avidez dos anticorpos específicos contra o 

antígeno vacinal, visto que anticorpos com maior avidez apresentam uma maior 

interação antígeno-anticorpo. A concentração de tiocianato de amônio necessária 

para dissociar 50% dos anticorpos ligados à proteína p24 foi semelhante em todos 

os grupos de imunização; aproximadamente 1M de tiocianato de amônio (Figura 19 

e 20). Portanto, nossos resultados sugerem que a presença dos adjuvantes não 

alterou de forma significativa a avidez dos anticorpos gerados. 

 

 

Figura 19: Determinação da avidez dos anticorpos específicos contra o antígeno p24, 
gerados em camundongos BALB/c. A proteína p24 foi usada como antígeno de fase 
sólida e os soros usados foram normalizados para uma absorbância de 1 (D.O.492nm). Os 
soros (3ª dose), obtidos com a imunização de camundongos BALB/c, foram normalizados 
para a realização do ensaio. 
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Figura 20: Determinação da avidez dos anticorpos específicos contra o antígeno p24, 
gerados em camundongos C57BL/6. A proteína p24 foi usada como antígeno de fase 
sólida e os soros usados foram normalizados para uma absorbância de 1 (D.O.492nm). Os 
soros (3ª dose), obtidos com a imunização de camundongos C57BL/6, foram normalizados 
para a realização do ensaio. 

 

 

4.2.4 Avaliação do efeito adjuvante dos esporos vivos e inativados na indução 
de uma resposta celular contra p24 

 

Para verificarmos se os esporos são capazes de modular a geração de 

respostas celulares contra a proteína p24, procuramos caracterizar a resposta de 

células T auxiliadoras analisando, primeiramente, o perfil da resposta de anticorpos 

por meio da detecção dos isotipos IgG1, IgG2a e IgG2c. Enquanto a imunização 

apenas com a p24 induz uma resposta IgG2a ou IgG2c dominante, a 

coadministração dos esporos vivos ou inativados com a proteína levou ao um 

aumento nos níveis de IgG1, resultando em uma distribuição mais balanceada dos 

isotipos IgG1 e IgG2a ou IgG2c, o que levaria a uma resposta Th1 e Th2 balanceada 

(Figuras 21 e 22).  
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Figura 21: Avaliação da produção de isotipos de IgG específicos para p24 após a 
imunização de camundongos BALB/c. Amostras coletadas após a 3ª dose foram 
analisadas e os títulos dos anticorpos IgG1 e IgG2a foram calculados. A razão IgG2a/IgG1 
está indicada no topo da figura e os dados mostram a média de três experimentos ± erro 
padrão. 
 
 

 
 
Figura 22: Avaliação da produção de isotipos de IgG específicos para p24 após a 
imunização de camundongos C57BL/6. Amostras coletadas após a 3ª dose foram 
analisadas e os títulos dos anticorpos IgG1 e IgG2c foram calculados. A razão IgG2c/IgG1 
está indicada no topo da figura e os dados mostram a média de três experimentos ± erro 
padrão. 
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Ensaios de citometria de fluxo foram realizados para verificar a ativação de 

linfócitos T CD8+ e T CD4+ específicos para p24. Neste experimento, esplenócitos 

oriundos de camundongos BALB/c foram estimulados in vitro com o peptídeo 

sintético da p24, enquanto esplenócitos de camundongos C57BL/6 foram 

estimulados apenas com a proteína, visto que o peptídeo disponível no laboratório é 

para o haplótipo de camundongos BALB/c (H2[d]). Camundongos foram imunizados 

por via subcutânea conforme os grupos descritos na tabela 5. Experimentos prévios 

mostraram que a imunização de camundongos com a proteína p24 misturada ao 

Alúmen não foi capaz de induzir um efeito adjuvante nas respostas celulares, 

portanto incluímos um novo grupo controle (p24 misturada a LT1), pois a toxina 

termo lábil do tipo 1 (LT1), produzida por Escherichia coli enterotoxigênica, 

apresenta um significativo efeito adjuvante na geração de respostas de linfócitos T 

quando coadministrada, por via subcutânea, com antígenos solúveis (BRAGA et al., 

2014).  

 

Tabela 5 – Descrição da composição de cada dose recebida pelos diferentes grupos de 
imunização. 

 

Grupo* Descrição 

PBS PBS 1x  

p24 700ng de p24  

p24 misturada a LT1** 10μg de p24 misturada com 1μg de LT1 

p24 misturada aos Esporos 700ng de p24 misturada com 2x109 UFC de 

esporos 

p24 misturada aos Esporos 

inativados por calor 

700ng de p24 misturada com 2x109 UFC de 

esporos autoclavados 

    *Cada grupo contém cinco animais. 
** Utilizado como um adjuvante controle. 

 

 

Verificamos que a coadministração de esporos vivos ou esporos inativados foi 

capaz de ativar linfócitos T CD4+ produtores de IFN-γ específicos para a proteína 

p24, com valores entre 2.6% e 3% para camundongos BALB/c (Figura 23) e valores 

entre 2.9% e 3.5% para camundongos C57BL/6 (Figura 24).  
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Figura 23: Ativação de linfócitos T CD4+ produtores de IFN-γ específicos para p24, 
após 16 horas de estimulação in vitro dos esplenócitos de camundongos BALB/c 
imunizados. Os resultados estão apresentados na forma de porcentagem de células 
ativadas sobre população total de linfócitos T CD4+ (100.000 células). A frequência de 
células TCD4+ produtoras IFN-γ em camundongos imunizados com PBS ficou abaixo de 
0,6%. As amostras utilizadas no experimento foram coletas no dia 41 após a primeira 
imunização e analisadas em citometria de fluxo.  
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Figura 24: Ativação de linfócitos T CD4+ produtores de IFN-γ específicos para p24, 
após 72 horas de estimulação in vitro dos esplenócitos de camundongos C57BL/6 
imunizados. Os resultados estão apresentados na forma de porcentagem de células 
ativadas sobre população total de linfócitos T CD4+ (100.000 células). A frequência de 
células TCD4+ produtoras IFN-γ em camundongos imunizados com PBS ficou abaixo de 
1,6%. As amostras utilizadas no experimento foram coletas no dia 41 após a primeira 
imunização e analisadas em citometria de fluxo.  

 

 

Nossos dados demonstraram que a coadministração de esporos induziria 

uma resposta Th1 e Th2 balanceada. Com base nisso, averiguamos se existe a 

ativação de linfócitos TCD4+ capazes de produzir a citocina IL-4. Os dados 

demonstram que tanto os esporos vivos quanto os inativados são capazes de ativar 
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linfócitos T CD4+ produtores de IL-4 específicos para a proteína p24, com valores 

entre 1.49% e 1.75% para camundongos BALB/c (Figura 25) e valores entre 2.7% e 

3.1% para camundongos C57BL/6 (Figura 26). 

 

 

Figura 25: Ativação de linfócitos T CD4+ produtores de IL-4 específicos contra p24, 
após 16 horas de estimulação in vitro dos esplenócitos de camundongos BALB/c 
imunizados. Os resultados estão apresentados na forma de porcentagem de células 
ativadas sobre população total de linfócitos T CD4+ (100.000 células). A frequência de 
células TCD4+ produtoras IL-4 em camundongos imunizados com PBS ficou abaixo de 
0,6%. As amostras utilizadas no experimento foram coletas no dia 41 após a primeira 
imunização e analisadas em citometria de fluxo. 

 



68 
 

 

Figura 26: Ativação de linfócitos T CD4+ produtores de IL-4 específicos contra p24, 
após 72 horas de estimulação in vitro dos esplenócitos de camundongos C57BL/6 
imunizados. Os resultados estão apresentados na forma de porcentagem de células 
ativadas sobre população total de linfócitos T CD4+ (100.000 células). A frequência de 
células TCD4+ produtoras IL-4 em camundongos imunizados com PBS ficou abaixo de 
1,5%. As amostras utilizadas no experimento foram coletas no dia 41 após a primeira 
imunização e analisadas em citometria de fluxo.  
 

 

Por fim, averiguamos se os esporos também são capazes de promover a 

ativação de linfócitos TCD8+. Os dados mostram que tanto os esporos vivos quanto 

os inativados são capazes de ativar linfócitos T CD8+ produtores de IFN-γ 

específicos para a proteína p24, com valores entre 3.5% e 4% para camundongos 



69 
 

BALB/C (Figura 27) e valores entre 4.2% e 4.5% para camundongos C57BL/6 

(Figura 28). Em suma, nossos resultados indicam que os esporos de B. subtilis, além 

de induzirem uma resposta humoral, conseguem induzir uma resposta de células T 

CD4 e T CD8 contra o antígeno alvo. 

 

 

Figura 27: Ativação de linfócitos T CD8+ produtores de IFN-γ específicos para p24, 
após 16 horas de estimulação in vitro dos esplenócitos de camundongos BALB/c 
imunizados. Os resultados estão apresentados na forma de porcentagem de células 
ativadas sobre população total de linfócitos T CD8+ (100.000 células). A frequência de 
células TCD8+ produtoras IFN-γ em camundongos imunizados com PBS ficou abaixo de 
0,7%. As amostras utilizadas no experimento foram coletas no dia 41 após a primeira 
imunização e analisadas em citometria de fluxo. 
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Figura 28: Ativação de linfócitos T CD8+ produtores de IFN-γ específicos para p24, 
após 72 horas de estimulação in vitro dos esplenócitos de camundongos C57BL/6 
imunizados. Os resultados estão apresentados na forma de porcentagem de células 
ativadas sobre população total de linfócitos T CD4+ (100.000 células). A frequência de 
células TCD8+ produtoras IFN-γ em camundongos imunizados com PBS ficou abaixo de 
2,4%. As amostras utilizadas no experimento foram coletas no dia 41 após a primeira 
imunização e analisadas em citometria de fluxo.  
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4.2.5 Avaliação da segurança dos esporos de B. subtilis como adjuvante 
vacinal 

 

Ao se estudar um novo adjuvante vacinal para uso em humanos, um dos 

fatores que precisam ser avaliados é a segurança do adjuvante na via de 

administração escolhida. Neste trabalho, utilizamos alguns parâmetros para avaliar a 

segurança dos esporos quando administrados por via subcutânea.  Primeiramente, 

verificamos que a inoculação dos esporos não provoca reações no local da injeção. 

Analisamos também se existe alguma alteração patológica nos linfonodos inguinais, 

os quais irão drenar os antígenos imunizados por via subcutânea. Tanto para 

camundongos BALB/c (Figura 29) quanto para camundongos C57BL/6 (Figura 30) 

não observamos diferenças entre os linfonodos do grupo controle (imunizado com 

PBS) do grupo que recebeu esporos vivos ou inativados. O protocolo de imunização 

utilizado para todas as análises de parâmetros de segurança foi o mesmo usado 

para avaliação do efeito adjuvante dos esporos.  
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Figura 29: Corte histológico e coloração HE dos linfonodos inguinais de 
camundongos BALB/c. Fotomicrografia da borda do linfonodo evidenciando: 1) córtex; 2) 
medula; 3) cápsula; 4) tecido adiposo. Os animais foram imunizados, por via subcutânea 
com PBS (A), esporos (B) ou esporos autoclavados (C). 
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Figura 30: Corte histológico e coloração HE dos linfonodos inguinais de 
camundongos C57BL/6. Fotomicrografia da borda do linfonodo evidenciando: 1) córtex; 2) 
medula; 3) cápsula; 4) tecido adiposo. Os animais foram imunizados, por via subcutânea 
com PBS (A), esporos (B) ou esporos autoclavados (C). 
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Em seguida, determinamos o perfil hematológico (leucócitos, monócitos, 

linfócitos, neutrófilos e eosinófilos) dos camundongos após o protocolo de 

imunização. Como indicado na Tabela 6, não foi observado nenhuma evidência de 

alterações hematológicas após a administração de esporos por via subcutânea.  

 

Tabela 6: Análise hematológica* dos camundongos imunizados com esporos de B. subtilis. 
  

Parâmetros 

Hematológicos** 

Grupos de Imunização 

BALB/c C57BL/6 

PBS Esp EspIn PBS Esp EspIn 

LEU 55 + 31 58 + 13 40 + 12 61 + 11 50 + 17 58 + 11 

MON 3.8 + 3 1.3 + 1.1 1.5 + 1.4 1.8 + 0.9 1.6 + 1.3 0.8 + 0.4 

LIN 54 + 17 41 + 9 28 + 6.3 46 + 9.3 35 + 9.1 47 + 10 

NEU 10 + 2.2 15 + 4.4 7.1 + 1.8 7.3 + 3.1 13 + 8.6 9.7 + 1.1 

EOS 0.9 +0.6 0.6 + 0.1 3.1 + 3.2 4.6 + 1.7 0.2 + 0.3 1.1 + 0.7 

 
* Os dados mostram a média de dois experimentos ± erro padrão. Esp: esporos.  EspIn: 
esporos inativados. 
** Amostras de sangue foram processadas para determinar leucócitos (LEU), monócitos (MON), 
linfócitos (LIN), neutrófilos (NEU) e eosinófilos (EOS). Todas as contagens são dadas em 10

2
 

células/μl.  

 

 

Por fim, avaliamos a presença de marcadores bioquímicos não específicos de 

reações inflamatórias. Nos testes para determinação da concentração plasmática da 

proteína C reativa, observamos a ausência de aglutinação das amostras, o que 

demonstra que esta proteína não está presente no sangue dos animais imunizados. 

Analisamos também a presença de lactato desidrogenase (LDH) no soro dos 

camundongos. Não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo 

controle e grupo imunizado com esporos, tanto para camundongos BALB/c (Figura 

31) quanto para camundongos C57BL/6 (Figura 32). Estes dados indicam que os 

esporos de B. subtilis, durante o regime de imunização por via subcutânea, são 

seguros para utilização como adjuvante vacinal. 
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Figura 31: Níveis de lactato desidrogenase (LDH) presentes no soro de camundongos 
BALB/c. Valores são expressos como unidades/ml de sangue. Dados representam um 
resultado representativo de dois experimentos realizados independentemente. 
 
 
 

 

Figura 32: Níveis de lactato desidrogenase (LDH) presentes no soro de camundongos 
C57BL/6. Valores são expressos como unidades/ml de sangue. Dados representam um 
resultado representativo de dois experimentos realizados independentemente. 
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4.2.6 Maturação das células dendríticas pelos esporos de B. subtilis.  

 

Para determinar se os esporos seriam capazes de induzir a maturação de 

células apresentadoras de antígeno, células dendríticas diferenciadas in vitro, a 

partir de monócitos retirados dos fêmures de camundongos C57BL/6, foram 

incubadas com esporos vivos ou esporos inativados por calor e investigadas quanto 

à sua ativação por meio da expressão de moléculas de superfície e secreção de 

citocinas. Os níveis de IL-12, TNF- α e IL-1β, detectados nos sobrenadantes de 

culturas de células dendríticas, foram significativamente aumentados após o 

tratamento com os esporos, sendo que os esporos vivos induziram uma maior 

secreção de IL- 12 do que os esporos inativados (Figura 33).  

 

 

Figura 33: Indução de citocinas pró-inflamatórias depois da estimulação das células 
dendríticas com esporos vivos ou inativados. Células dendríticas diferenciadas in vitro 
foram tratadas com PBS, esporos vivos ou esporos inativados na proporção de 10.000 
esporos para cada célula. Sobrenadantes foram coletados após 24 horas de incubação e a 
concentração das citocinas IL-1β, IL12p70 e TNF-α foram quantificadas por ELISA. Os 
valores encontrados no grupo PBS foram descontados dos valores medidos nos grupos 
tratados com esporos. Os dados mostram a média de dois experimentos ± erro padrão.  
**p< 0.01. 

 

 

Análises de citometria de fluxo de células dendríticas tratadas com esporos 

revelaram um aumento na expressão das moléculas MHC classe I, MHC classe II e 

da molécula coestimulatória CD40 (Figura 34). Esporos vivos, no entanto, foram 

mais efetivos na indução da expressão da molécula MHC classe II que os esporos 
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inativados (Figura 35). Estes resultados indicam que os esporos, principalmente os 

esporos viáveis, podem induzir a ativação de células dendríticas e a produção de 

citocinas pró-inflamatórias. 

 

 

Figura 34: Expressão de moléculas de superfície pelas células dendríticas CD11c+ 
após a exposição com esporos de B. subtilis. Células dendríticas foram tratadas com 
esporos vivos ou inativadas e os níveis de expressão moléculas MHC classe I, MHC classe 
II e CD40 foram medidos por citometria de fluxo. Histogramas em cinza representam 
amostras incubadas com PBS e histogramas pretos representam amostras incubadas com 
esporos. O MFI para ambas as condições é mostrado no canto superior esquerdo de cada 
histograma. 
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Figura 35: Comparação gráfica da expressão das moléculas CD40, MHC classe I e 
MHC classe II. Os dados de MFI mostrados na figura representam a média de dois 
experimentos ± erro padrão. * p <0.05 ou ** p <0.01 quando comparados com as amostras 
tratadas com PBS. Esp: esporos. EspIn: esporos inativados. 

 
 
 
4.2.7 A importância dos receptores do tipo Toll para o efeito adjuvante dos 

esporos de B. subtilis 

 
Os resultados anteriores mostraram que os esporos interagem com as células 

dendríticas e são capazes induzir a maturação destas células. Nesta etapa do 

trabalho, avaliamos se os esporos interagem com receptores de reconhecimento de 

padrão (neste caso, receptores do tipo Toll) presentes nestas células e, desta forma, 

sinergicamente potencializam a resposta induzida pela vacina. Primeiramente, 

analisamos se as vias de sinalização dependentes da proteína adaptadora MyD88 

estão relacionadas com o efeito adjuvante dos esporos na resposta humoral contra 

p24. Camundongos C57BL/6 nocautes para MyD88 foram imunizados por via 

subcutânea conforme os grupos descritos na tabela 7. 
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Tabela 7 – Descrição da composição de cada dose recebida pelos diferentes grupos de 
imunização. 

 

Grupo* Descrição 

PBS PBS 1x  

p24 700ng de p24  

p24 misturada ao Alúmen** 700ng de p24 misturada a Hidróxido de 

Alumínio 

p24 misturada aos Esporos 700ng de p24 misturada com 2x109 UFC de 

esporos 

p24 misturada aos Esporos 

inativados por calor 

700ng de p24 misturada com 2x109 UFC de 

esporos autoclavados 

    *Cada grupo contém cinco animais. 
** Utilizado como um adjuvante controle. 

 
 

Os resultados da resposta de IgG sérico específico para a proteína p24, 

encontrados após a imunização, estão apresentados a seguir. Em camundongos 

imunizados apenas com a proteína p24, a resposta humoral não foi afetada pela 

inativação da via de sinalização dependente de MyD88. Entretanto, os animais 

nocautes para MyD88 não apresentaram um aumento da reposta de anticorpos anti-

p24 após a coadministração de esporos vivos ou inativados (Figura 36). 
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Figura 36: Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra p24 em 
camundongos C57BL/6 selvagens e nocautes para MyD88. Os resultados estão 
apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra p24 detectados após a 3ª dose, 
sendo que os valores de títulos encontrados no grupo PBS foram descontados dos valores 
medidos nos animais vacinados. Os dados mostram a média de dois experimentos ± erro 
padrão. ***p< 0.001. 
 

 

Visto que a via de sinalização dependente de MyD88 está envolvida no efeito 

adjuvante dos esporos, decidimos determinar qual receptor do tipo Toll tem um 

papel neste processo. Considerando que as células vegetativas e os esporos de B. 

subtilis conseguem estimular, in vitro, a expressão do receptor do tipo Toll 2 pelas 

células dendríticas (HUANG et al., 2008), nós imunizamos camundongos nocautes 

para TLR2 com as formulações previamente descritas na tabela 7, para verificarmos 

se o efeito adjuvante é alterado na ausência deste receptor (Figura 37). 
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Figura 37: Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra p24 em 
camundongos C57BL/6 selvagens e nocautes para TLR2. Os resultados estão 
apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra p24 detectados após a 3ª dose, 
sendo que os valores de títulos encontrados no grupo PBS foram descontados dos valores 
medidos nos animais vacinados. Os dados mostram a média de dois experimentos ± erro 
padrão. ***p< 0.001. 

 

 

 

Em camundongos imunizados apenas com a proteína p24, a resposta 

humoral não foi afetada pela ausência do receptor. Todavia, os animais nocautes 

para TLR2 não apresentaram um aumento da reposta de anticorpos sistêmicos 

contra p24 após a coadministração de esporos vivos ou inativados. Estes dados 

indicam que os esporos interagem com as células dendríticas via TLR2, induzindo a 

maturação destas células e aumento a resposta imune adaptativa contra o antígeno 

alvo. 
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Na presente tese de doutoramento, apresentamos a evolução de conceitos no 

desenvolvimento de estratégias vacinais que utilizam esporos de B. subtilis como 

adjuvante. Os resultados apresentados englobam a otimização dos métodos de 

esporulação e purificação dos esporos e a avaliação dos mecanismos imunológicos 

que conduzem às propriedades adjuvantes desses esporos. 

Na primeira parte dos resultados, mostramos uma análise quantitativa e 

qualitativa das condições de crescimento e procedimentos de purificação visando à 

geração de uma grande concentração de esporos de B. subtilis purificados. 

Considerando que a presença de células vegetativas nessas preparações podem 

influenciar as resposta imunológicas aos antígenos coadministrados com os 

esporos, a produção de amostras puras representa uma etapa primordial para o uso 

dos esporos como adjuvante vacinal. 

 O trabalho envolveu a esporulação da linhagem laboratorial WW02 de B. 

subtilis utilizando dois meios de esporulação (DSM e meio F). Além disso, o estado 

físico do meio (líquido ou sólido) e o tempo de cultivo também foram avaliados. Por 

fim, após a esporulação da linhagem nesses dois meios, testamos dois métodos de 

purificação de esporos, um amplamente usado pelos grupos de pesquisa 

(NICHOLSON; SETLOW, 1990) e outro desenvolvido pelo nosso grupo, o qual 

consiste em um aperfeiçoamento do método descrito por Nicholson (denominado de 

Lisozima/SDS), composto por um reduzido número de lavagens, o que diminui o 

tempo de trabalho e a quantidade de reagentes utilizada no processo. 

Os dados demostraram que a frequência de esporulação é fortemente 

influenciada pelo meio de cultivo, estado físico e tempo de incubação usado, sendo 

os melhores resultados encontrados foram com a combinação meio F líquido com 

crescimento por 72 horas. Com o método Lisozima/SDS obtivemos amostras 

altamente purificadas, independente das condições de cultivo, e experimentos de 

microscopia mostraram que estas amostras estão livres de restos celulares.  

O meio F apresenta uma quantidade de fontes de carbono e nitrogênio 

extremamente reduzida ao compararmos com o meio DSM (que apresenta extrato 

de levedura e peptona em sua composição). Provavelmente a escassez de 
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nutrientes do meio F contribuiu para que um maior número de células vegetativas 

esporulasse, portanto mostrou-se mais eficiente que o meio DSM. Com o método 

Lisozima/SDS, diminuímos drasticamente o número de lavagens efetuadas para a 

purificação dos esporos, portanto reduzimos a perda de esporos durante a execução 

do protocolo fazendo com que o rendimento obtido ao final do procedimento fosse 

maior do que o rendimento obtido com o método Nicholson. Ademais, a incubação 

apenas com lisozima e detergente mostrou-se eficaz para a eliminação das células 

vegetativas.  

Portanto, com base na eficiência de esporulação, o rendimento e os níveis de 

pureza, o método de purificação proposto pelo nosso laboratório e descrito nessa 

tese mostrou-se mais eficaz, aumentando os níveis de recuperação de esporos 

purificados por meio de uma carga menor de trabalho e sem a necessidade de um 

biofermentador ou centrifugação de gradiente de densidade. Esse estudo representa 

uma contribuição importante para aqueles que trabalham com esporos de B. subtilis 

para fins biotecnológicos. É valido ressaltar que esse método de purificação 

desenvolvido pelo nosso grupo foi empregado para a obtenção dos esporos 

utilizados nos experimentos que avaliam seu efeito como adjuvante vacinal.    

A segunda parte dos resultados, mostramos um estudo mais detalhado da 

capacidade dos esporos vivos e inativados de interagir com células do sistema 

imune inato e modular a resposta imunológica contra o antígeno alvo, neste caso, a 

proteína recombinante p24, principal componente do capsídeo do HIV.  

Inicialmente comparamos a efetividade de duas estratégias, já abordadas na 

literatura: a primeira consiste em adsorver proteínas na capa do esporo enquanto a 

segunda consiste apenas em coadministrar proteínas e esporos (BARNES et al., 

2007; HUANG et al., 2010). Nossos resultados demonstraram que, tanto para 

camundongos BALB/c quanto para C57BL/6, a simples coadministração dos esporos 

apresenta um efeito adjuvante significativamente maior do que o efeito provocado 

pela adsorção da proteína na capa dos esporos, essa última estratégia induz um 

título de anticorpos específicos para p24 similar ao induzido apenas com a 

administração da proteína. 

Verificamos também que a resposta humoral específica contra os esporos 

aumenta ao longo do regime de três doses e, estando a proteína adsorvida ou não 

na capa, a resposta anti-esporo foi similar. Portanto, a ausência do efeito adjuvante 

observada na estratégia que emprega a adsorção de p24 não está relacionada com 
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a resposta específica contra os esporos. Ademais, nossos resultados mostram que a 

capacidade dos esporos de induzir altos títulos de anticorpos contra ele mesmo não 

reduziu a eficiência em estimular a resposta humoral contra o antígeno.  

Embora estudos anteriores demonstrarem que a adsorção de proteínas na 

capa de esporo é uma estratégia eficaz para aumentar a resposta contra antígenos 

solúveis, administrados por via de mucosa, não foi possível observar esse efeito 

com a proteína p24 após a imunização por via parenteral. Com base nisso, apenas a 

metodologia que emprega a coadministração da proteína com os esporos foi 

utilizada nas outras etapas do trabalho. 

A título de comparação, incluímos um grupo de camundongos imunizado com 

a proteína p24 misturada ao alúmen, visto que os sais de alumínio são um dos 

poucos adjuvantes licenciados para uso em humanos. Verificamos que a resposta 

de anticorpos induzida pelo alúmen é duas ordens de grandeza maior que a 

resposta induzida quando o esporo é misturado à proteína (tanto para BALB/c 

quanto para C57BL/6).  Entretanto, algumas limitações do Alúmen estão ficando 

claras com o uso contínuo em humanos: ele não é biodegradável, granulomas são 

frequentemente observados no local da injeção e este sistema não funciona para 

algumas proteínas e peptídeos (GUPTA; SIBER, 1995; VOGELBRUCH et al., 2000). 

 Essas limitações apresentadas pelo alúmen abrem espaço para pesquisa de 

novos adjuvantes e os esporos surgem como um possível candidato. Durante as 

imunizações, não observamos a formação de granulomas no local da injeção, 

trabalhos já publicados mostram o efeito adjuvante dos esporos quando combinado 

com diferentes proteínas, os esporos não se disseminam substancialmente no 

organismo após a imunização e, quando germinam, não colonizam os tecidos (HOA 

et al., 2001). Ademais, os esporos são altamente resistentes à lisozima, proteases, 

desidratação, antibióticos, solventes e aquecimento até 80ºC, características que 

facilitariam a manipulação e o armazenamento desse adjuvante (DRIKS, 1999). 

Observamos também que os esporos inativados por autoclavação são 

igualmente eficientes em induzir um aumento na resposta humoral contra o antígeno 

alvo, como os esporos vivos. Isto demonstra que o efeito adjuvante dos esporos não 

depende da germinação dos mesmos. Ademais o fato dos esporos inativados serem 

tão eficientes quanto os esporos vivos é uma característica que facilitaria ainda mais 

a manipulação e o armazenamento deste adjuvante. 
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O background genético das linhagens de camundongos pode afetar o perfil 

das respostas de células Th induzidas em animais submetidos ao regime de 

imunização. Camundongos C57BL/6 tipicamente mostram um padrão de resposta 

imune do tipo Th1, com alta produção de IFN-γ pelos linfócitos T, ao passo que os 

camundongos BALB/c desenvolvem uma resposta imune que tende para um perfil 

Th2, com elevada produção de IL-4 (WATANABE et al., 2004). Estudos anteriores 

demonstraram que os esporos podem induzir uma resposta Th1 e Th2 balanceada 

(BARNES et al., 2007). Neste trabalho, confirmamos esse comportamento frente ao 

padrão de resposta imune e, ao contrário das outras publicações, confirmamos 

essas observações em duas linhagens geneticamente distintas de camundongos.  

Primeiramente a imunização com esporos resultou em uma distribuição mais 

balanceada dos isotipos IgG1 e IgG2a ou IgG2c, indicando a formação a uma 

resposta Th1 e Th2 balanceada. Esse padrão foi confirmado ao se analisar as 

respostas celulares, visto que foi possível verificar a ativação de linfócitos T CD4+ 

antígeno específicos capazes de produzir IL-4 e a ativação de linfócitos T CD4+ e T 

CD8+, antígeno específicos, capazes de produzir IFN-γ nos camundongos após a 

imunização com esporos misturados a p24. Coletivamente, esses dados sugerem 

que esporos, quando administrados por via parenteral, podem induzir tanto uma 

reposta humoral quanto celular contra o antígeno alvo e que essas repostas 

independem do background genético do hospedeiro. Ademais, com base nos 

estudos para o desenvolvimento de vacinas seguras e efetivas contra HIV-1, os 

nossos resultados apontam que os esporos de B. subtilis são adjuvantes vacinais 

promissores, visto que uma vacina contra HIV precisa induzir um ampla e 

balanceada resposta de células Th1 e Th2, posto que estudos anteriores apontaram 

que uma resposta de subclasses de IgG balanceada relaciona-se com a 

manutenção do status não-progressor da doença (BANERJEE et al., 2010; NGO-

GIANG-HUONG et al., 2001). 

A estimulação eficaz de linfócitos T requer uma sinalização adequada 

fornecida por células dendríticas maduras, que consiste no aumento da expressão 

de moléculas co-estimulatórias, secreção de citocinas pró-inflamatórias e a 

apresentação de peptídeos antigênicos ligados a moléculas de MHC (MIYAJI et al., 

2011). Nossas análises in vitro mostraram que esporos vivos ou inativados pelo 

calor podem induzir a maturação de células dendríticas. Essa ativação foi medida 

pelo aumento da secreção de IL-12 e TNF-α, expressão de moléculas de MHC 
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classe I e II e expressão da molécula co-estimulatória CD40.  Embora esporos vivos 

tenham sido mais eficazes do que esporos inativados na indução da expressão de 

MHC classe II e na secreção de IL-12, efeito que pode ser atribuído  à germinação e 

a multiplicação de células vegetativas no meio de cultura celular utilizado no ensaio, 

fenômeno já  observado anteriormente (HUANG et al., 2008).  

Sabe-se que a ativação de DCs por microrganismos é mediada, 

predominantemente, por TLRs e a interação desses receptores com moléculas 

microbianas leva à ativação de uma via de sinalização intracelular, mediada por 

proteínas adaptadoras, que culmina na maturação das células dendríticas. Nossos 

resultados mostraram que o efeito adjuvante dos esporos não foi observado em 

camundongos nocautes para MyD88, evidenciando que as vias de sinalização 

dependentes da proteína adaptadora MyD88 estão relacionadas com a 

adjuvanticidade dos esporos. Embora a via dependente de MyD88 seja utilizada pela 

maioria dos TLRs, nossos resultados fornecem evidências de que adjuvanticidade 

de esporos de B. subtilis resulte do seu reconhecimento pelo receptor TLR2.   

Por fim, resolvemos estudar se a administração de esporos poderia 

apresentar algum efeito colateral, o que comprometeria seu uso como adjuvante 

vacinal. Esporos de B. subtilis são usados como probióticos em humanos e animais 

(GUO  et  al.  2006; PERMPOONPATTANA et al., 2012), mas a segurança da sua 

inoculação por via parenteral ainda não fora avaliada. Nossos resultados indicam 

que os esporos de B. subtilis podem ser administrados por via subcutânea, sem 

causar efeitos colaterais mensuráveis e podem ser considerados seguros para 

inoculação. Nenhuma alteração nos linfonodos inguinais e nos padrões 

hematológicos e bioquímicos foi detectada, indicando que a administração de 

esporos pela via subcutânea é segura. 

Coletivamente esses dados demonstram que os esporos purificados induzem, 

de uma forma segura, um aumento na resposta de anticorpos e de linfócitos T contra 

a proteína p24 do vírus HIV-1, nos dois modelos murinos testados. Esse efeito 

adjuvante provavelmente está relacionado com a interação dos esporos com as 

células dendríticas por meio do receptor TLR2. Os resultados apresentados 

demonstram que esporos representam uma nova alternativa de adjuvantes 

particulados em formulações vacinais.  
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Esse trabalho realizou significativos avanços no conhecimento sobre a 

utilização de esporos de B. subtilis como ferramenta biotecnológica. Aperfeiçoamos 

os métodos de esporulação e purificação de B. subtilis o que permitiu a obtenção de 

uma biomassa de esporos altamente purificados e com alto rendimento. 

Paralelamente, diminuímos de forma significativa o tempo de execução, os custos e 

a exigência de equipamentos. Experimentos in vitro e in vivo, utilizando esporos 

purificados, forneceram dados importantes para um melhor entendimento dos 

mecanismos de ação envolvidos com a adjuvanticidade dessas partículas. Portanto, 

nossos resultados nos levam a concluir que o uso de esporos como adjuvante é uma 

estratégia promissora para o desenvolvimento de formulações vacinais de baixo 

custo, alta estabilidade e segurança.  
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