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RESUMO 

 

Passos, H. M. Novas abordagens vacinais contra Streptococcus mutans. [Dissertação 

(Mestrado em Microbiologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 
 

Streptococcus mutans é considerado o principal agente etiológico da cárie dental 

humana, uma doença crônica e de caráter infeccioso. A doença apresenta uma ampla 

incidência e é considerada um importante problema de saúde pública mundial. A adesão 

inicial de S. mutans à superfície dental é dependente da interação da proteína de 

superfície P1 e a aglutinina salivar adsorvida ao dente. Sendo assim, a proteína P1 e 

seus fragmentos são considerados importantes alvos em novas estratégias vacinais 

contra a cárie dental. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar 

estratégias vacinais de mucosa contra S. mutans, em que empregamos como antígeno 

modelo a proteína P139-512, um fragmento N-terminal derivado da proteína P1. Para esse 

fim, empregamos esporos não recombinantes de Bacillus subtilis e um mutante atóxico 

da toxina termo-lábil (LTK63) de Escherichia coli enterotoxigência (ETEC) como 

adjuvantes vacinais. A proteína P139-512 foi obtida por meio de sistema de expressão 

baseado em linhagem recombinante de B. subtilis. As formulações vacinais foram 

baseadas na coadministração da proteína P139-512 com os esporos e/ou LTK63 pela via 

sublingual. Os resultados obtidos demostraram as propriedades imunomoduladoras dos 

dois adjuvantes sobre as respostas de anticorpos. No entanto, o adjuvante LTK63 foi 

capaz de induzir maiores títulos de anticorpos antígeno-específicos e desencadear 

respostas de mucosa com a indução de anticorpos IgA secretores (S-IgA) em amostras 

de saliva. Além disso, a formulação com esse adjuvante induziu repostas de anticorpos 

mais eficientes na capacidade de reconhecer a proteína P1 nativa, expressa na superfície 

de linhagens de S. mutans. A estratégia utilizando os dois adjuvantes não foi capaz de 

aumentar a magnitude das respostas de anticorpos sistêmicos e de S-IgA quando 

comparada à administração da P139-512 + LTK63.  Em conclusão, os resultados abrem 

perspectivas para o desenvolvimento de estratégias vacinais de mucosa direcionadas 

para o controle da cárie dental baseadas na coadministração de antígenos de S. mutans 

com o adjuvante LTK63. 
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ABSTRACT 

 

Passos, H. M. New vaccine approaches against Streptococcus mutans.[Masters thesis 

(Microbiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo; 2017. 

 

Streptococcus mutans is considered the major etiological agent of human dental caries, 

a chronic and infectious disease. The disease has a broad incidence and is considered an 

important worldwide public health problem. The initial adhesion of S. mutans to the 

tooth surface depends on the interaction of the surface-exposed P1 protein and the 

salivary agglutinin adsorbed to the tooth. Therefore, the P1 protein and fragments 

derived from it are considered important targets in vaccine strategies to prevent dental 

caries. The present work aimed to develop and characterize new mucosal vaccine 

strategies against S. mutans, using as antigen model the protein P139-512, a N-terminal 

fragment derived from the P1 protein. For this purpose, we used non-recombinant 

Bacillus subtilis spores and a non-toxic mutant of the enterotoxigenic Escherichia coli 

(ETEC) heat-labile toxin (LTK63) as vaccine adjuvants. The P139-512 protein was 

obtained using a recombinant B. subtilis strain. Vaccine formulations were based on the 

co-administration of the P139-512 protein with spores and/or LTK63 via sublingual route. 

The results demonstrated that both adjuvants showed immunomodulatory properties on 

antibody responses. However, the LTK63 adjuvant was capable to induce the highest 

antigen-specific antibody titers and elicited mucosal responses with the induction of 

secretory IgA (S-IgA) antibodies in saliva samples. In addition, the formulation using 

this adjuvant induced enhanced responses mediated by effector antibodies capable to 

recognize the native P1 protein expressed on the surface of S. mutans strains. The 

combination of both adjuvants did not increase the magnitude of systemic antibody and 

S-IgA responses when compared to the administration of P139-512 + LTK63. In 

conclusion, the results open perspectives for the development of vaccination strategies 

for the control of dental caries based on the co-administration of S. mutans antigens and 

LTK63. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 



 
  

 

1.1 S. mutans e cárie dental 

 
A cárie dental é uma das doenças orais mais comuns em humanos e de ampla 

incidência mundial, afetando 60% a 90% de crianças em idade escolar e grande maioria 

dos adultos, sendo considerada pela organização Mundial de Saúde (OMS) como um 

importante problema de saúde pública (1–3). É uma doença crônica, de caráter 

infeccioso, cujo processo reflete a atividade metabólica dos microrganismos do biofilme 

dental, que ao fermentarem carboidratos da dieta alimentar do hospedeiro, em especial a 

sacarose, produzem ácidos orgânicos que levam à desmineralização dos tecidos 

calcificados dos dentes (2,4). 

O estabelecimento da cárie dental é depende de múltiplos fatores, tais como a 

microbiota oral cariogênica, a susceptibilidade do hospedeiro e a dieta alimentar, que 

interagem ao longo do tempo para a progressão da doença (2). Dentre as espécies 

presentes na placa dental, o S. mutans é a espécie mais prevalente e mais cariogênica, 

devido a seus atributos de virulência que permitem sua sobrevivência e colonização em 

condições ambientais críticas para a maioria das outras espécies (5).  

S. mutans é um coco gram-positivo anaeróbio facultativo, imóvel, encontrado 

em lesões cariosas de superfície lisa (5–7). Além da colonização no biofilme dental, 

esse patógeno é associado a doenças sistêmicas graves, em particular, a endocardite 

infecciosa (8). Essa espécie pertence aos estreptococos do grupo Mutans, que 

compreende também outras bactérias colonizadoras da cavidade oral de mamíferos (9). 

Os estreptococos deste grupo exibem padrões bioquímicos distintos, e por isso, são 

representados por diferentes espécies e tipos sorológicos (sorotipos de a-k).  As cepas 

de S. mutans podem ser identificadas em quatro sorotipos (c, e, f e k), sendo o sorotipo c 

o mais prevalente dos isolados da cavidade oral de humanos (4,10,11).  

A virulência de S. mutans está diretamente relacionada à sua capacidade de 

aderir e de se acumular na superfície dental (formar biofilme). Também é capaz de 

metabolizar uma ampla variedade de carboidratos, produzir ácidos orgânicos, 

(acidogenicidade) bem como sobreviver em ambientes de baixo pH (aciduricidade) 

(12,13). O processo de adesão de S. mutans à superfície dental envolve duas etapas que 

podem ocorrer na presença ou ausência de carboidratos fermentáveis. O primeiro 

estágio, sacarose-independente, é mediado pela adesina bacteriana antígeno I/II (ou 



 
  

proteína P1) que interage com receptores presentes na película dental. O segundo 

estágio, sacarose-dependente, é mediado pela atividade enzimática das 

glicosiltransferases (GTFs) e proteínas ligadoras de glucano (Gbps). Nesta fase, ocorre a 

produção de glucanos insolúveis, denominados polissacarídeos extracelulares (PECs), 

que são produzidos pelas GTFs a partir da sacarose proveniente da dieta do hospedeiro. 

Os glucanos, por sua vez, em combinação com proteínas extracelulares associadas à 

parede bacteriana, especificamente as Gbps, promovem a aderência e o acúmulo de S. 

mutans na superfície dental (14–16). 

O consumo frequente de carboidratos fermentáveis, provoca uma acentuada 

queda no pH da cavidade oral em decorrência dos ácidos orgânicos produzidos, que 

pode interferir no balanço entre o processo  de desmineralização e remineralização da 

estrutura dental. Valores de pH inferiores a 5 são críticos para a desmineralização do 

esmalte dental (17). Nessas condições, a taxa de desmineralização poderá exceder a taxa 

de remineralização, fenômeno este que, se não controlado pela capacidade tamponante 

da saliva, resultará no desencadeamento de lesões (cavitações) da superfície dental (18). 

A acidificação da placa dental também pode influenciar a composição da 

microflora oral, uma vez que pode inibir o crescimento de microrganismos comensais e 

favorecer o crescimento de bactérias acidogênicas, como S. mutans (19). Essa tolerância 

a ácidos ocorre principalmente porque o S. mutans apresenta uma bomba transportadora 

de protons H
+
 na sua membrana celular (20). Além disso, para sobreviver e multiplicar-

se nesse ambiente sujeito a inúmeras flutuações, essa bactéria é capaz de adaptar-se a 

condições adversas, adequando-se, por exemplo, a limitadas condições de nutrientes, 

mudanças de temperatura e elevada tensão de oxigênio, pois apresentam mecanismos de 

tolerância ao estresse e vias metabólicas ativas em baixo pH, responsáveis pela 

proteção, reparo e controle de suas macromoléculas (21).  

Ao longo dos anos medidas preventivas foram adotadas para o controle da cárie 

dental, como a remoção mecânica da placa, educação em saúde bucal, utilização de 

produtos fluoretados, aplicação de selantes, e utilização de produtos com menor teor de 

açúcar. Tais medidas apresentaram impacto positivo na redução no número de casos, no 

entanto barreiras econômicas, comportamentais ou culturais contribuem para a natureza 

epidêmica dessa doença a nível global. Assim o desenvolvimento de uma vacina eficaz 

é particularmente adequado para planos de saúde pública especialmente em ambientes 

onde não sejam prestados regularmente os cuidados de saúde oral (1,2). 

 



 
  

1.2 Imunidade contra a cárie dental e o desenvolvimento de vacinas 
 
Acredita-se que o mecanismo imunológico relacionado à imunidade protetora 

contra a cárie dental seja dependente das respostas dos anticorpos salivares, 

especificamente a S-IgA, e dos anticorpos IgG sistêmicos que alcançam a saliva a partir 

do fluído crevicular gengival (22). Estudos realizados ao longo de várias décadas 

demonstraram a viabilidade de induzir imunidade protetora contra a cárie em modelos 

animais, onde a imunização ativa empregando diferentes antígenos de S. mutans 

induziram respostas de anticorpos específicos na cavidade oral e/ou resposta de 

anticorpos sistêmicos (23). O mecanismo de ação mediado por anticorpos específicos 

envolvem a interação destes com os receptores de superfície da bactéria, inibindo a 

adesão e subsequente colonização, ou ainda, podem interagir com os domínios 

catalíticos de enzimas como as glicosiltrasferases que estão envolvidas na formação da 

placa dental. Além disso, componentes do fluido crevicular gengival, que compreendem 

anticorpos e componentes celulares, também podem atuar na superfície dos dentes 

(2,22). 

O conceito de imunização contra a cárie dental existe aproximadamente desde a 

descoberta da doença. No entanto, até o momento não há uma vacina disponível no 

mercado, e um dos fatores para isto se deve a capacidade limitada das formulações 

vacinais testadas até hoje em induzir e manter anticorpos protetores nos fluidos da 

cavidade oral (23–25). As estratégias inicialmente desenvolvidas para o controle da 

cárie dental foram baseadas na administração de células inteiras de S. mutans como um 

possível candidato vacinal, por via intravenosa ou subcutânea, utilizando modelos 

animais experimentais (primatas não humanos e roedores) (2). Os resultados foram 

promissores em reduzir a colonização oral pelo patógeno, entretanto, estudos posteriores 

demonstraram que essa abordagem poderia gerar anticorpos com reatividade cruzada 

com as fibras cardíacas de coelhos e humanos. Consequentemente o interesse por essa 

abordagem diminuiu e as estratégias vacinais passaram a ser direcionadas para 

diferentes antígenos do patógeno (23,26,27). O S. mutans apresenta vários antígenos em 

sua superfície, incluindo os polissacarídeos antigênicos, as glicosiltransferases, as 

proteínas de ligação ao glucano, o antígeno III, o antígeno A, o antígeno B (antígeno I/II 

ou proteína P1) e os antígenos C e D. Essas estruturas de superfície foram vistas como 

possíveis candidatos vacinais, principalmente, por estarem associados com a interação 

do patógeno ao hospedeiro (22). 



 
  

Poucos ensaios clínicos foram realizados para testar a eficácia da imunidade 

ativa contra a cárie dental em seres humanos (22). Um dos estudos realizado em um 

grupo de 5 voluntários demonstrou que a ingestão de cápsulas gelatinosas contendo 

células de  S. mutans inativadas foi capaz de induzir a produção de anticorpos IgA na 

saliva, leite e lágrimas, os quais foram reativos tanto para a enzima glicosiltransferase 

quanto para a proteína P1. Além disso, foi observado que a concentração aumentada dos 

anticorpos IgA na saliva correlacionou-se com a redução do número de S. mutans na 

placa dental e na saliva, sugerindo que a presença desses anticorpos na saliva seriam os 

responsáveis pela redução da adesão do patógeno. A imunização oral não levou ao 

desenvolvimento de respostas de anticorpos IgG séricos, minimizando o risco de 

reatividade cruzada com tecidos do hospedeiro (28).  

Abordagens empregando a imunização passiva também foram testadas em 

animais e em seres humanos.  Nessa abordagem, anticorpos monoclonais pré-formados, 

direcionados contra antígenos de S. mutans são administrados por aplicação tópica ou 

fornecidos na dieta. Os resultados demostram que tais estratégias também são capazes 

de interferir com a colonização da bactéria na cavidade oral (29–32). No entanto, a 

efetividade desse tratamento foi limitada e dependente de inúmeras aplicações, uma vez 

que, não havendo resposta ativa desenvolvida pelo hospedeiro, não há indução de 

memória imunológica. Além disso, os anticorpos administrados podem permanecer na 

boca somente por algumas horas ou mesmo alguns dias na placa dental (1,2). Desta 

forma, a busca por estratégias de imunização ativa que sejam eficazes para o controle da 

cárie dental em humanos é extremamente necessária. 

1.3 Proteína P1 de S. mutans como candidato vacinal 

 
O antígeno P1 de S. mutans, também referido como antígeno I/II, PAc, ou 

antígeno B, é  uma proteína de superfície celular responsável pela adesão da bactéria à 

película dental (4,8,33). Estudos moleculares demostraram que a família de adesinas I/II 

é altamente conservada entre os sorotipos de S. mutans e compartilham homologia com 

proteínas de superfície de outros estreptococos orais, além de algumas espécies não-

orais como S. agalactiae e S. pyogenes (34). 

A proteína P1 de S. mutans possui 185 kDa e apresenta uma estrutura complexa 

composta por múltiplas regiões conservadas, cuja sequência primária consiste em seis 

regiões distintas (Figura 1), que incluem: i) um peptídeo sinal, ii) uma sequência de 



 
  

repetição rica em alanina na porção N-terminal (região A), iii) uma série de repetições 

rica em prolina (região P), iv) uma região variável entre as regiões A e P, referida como 

região V, v) um domínio transmembrânico, e vi) um motivo LPXTG, que permite a 

ancoragem da proteína à parede celular bacteriana (35,36). Os estudos de cristalografia 

demostraram que essa proteína apresenta uma estrutura fibrilar alongada de 

aproximadamente 50 nm, onde a regiões A e P estão entrelaçadas e dispostas em forma 

helicoidal, enquanto a região V se dobra formando uma estrutura globular (36,37).  

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do antígeno P1 de S. mutans. A - Representação da sequência 

primária da proteína P1, incluindo os seus domínios estruturais com os correspondentes números de 

resíduos de aminoácidos. B - Modelo da estrutura terciária da proteína P1 demonstrando sua estrutura 

fibrilar alongada de aproximadamente 50 nm e a localização dos sítios de ligação à SAG indicados na 

região N-terminal que compreende a região A3VP1 e a porção C-terminal entre as regiões C1-C2.. 

 Figura modificada de Robinette, 2014 e Larson, 2011. 

 

A interação da proteína P1 com glicoproteínas salivares, especificamente a 

aglutinina salivar (SAG) permite a adesão de S. mutans à película dental. O componente 

principal da SAG é uma glicoproteína altamente glicosilada de 340 kDa (gp340) 

conhecida como receptor de varredura da imunidade inata. A gp340 pode interagir com 

a P1 sob duas formas: i) em fase fluida agrega células de S. mutans, o que resulta na 

eliminação da bactéria da cavidade oral, ii) quando adsorvida à película dental permite a 

aderência do S. mutans ao dente e, consequentemente, o seu estabelecimento no 

biofilme dental (38). Dentro das regiões da proteína P1 existem dois sítios de ligação a 

SAG, sendo um sítio localizado na porção C-terminal, entre a região C1-C2, e outro sítio 

localizado na porção N-terminal que compreende a região A3VP1 ( figura 1 B) (36). 



 
  

Evidências in vitro e in vivo indicam que anticorpos específicos contra a proteína 

P1 podem bloquear a adesão e, consequentemente, a colonização da cavidade oral por S. 

mutans (39). Estudos recentes têm demonstrado que, além da proteína P1 inteira, 

fragmentos derivados da proteína nativa, principalmente para seus domínios funcionais, 

são potenciais alvos em estratégias vacinais para o controle da cárie dental (2,40). 

Dentre os fragmentos da P1, destacamos a região A ou SBR (Saliva-Binding Region) 

como uma importante região antigênica. Esse segmento apresenta epítopos tanto para as 

células B quanto células T e diferentes estratégias empregando a SBR, ou peptídeos 

sintéticos derivados dessa sequência, quando administrados por via parenteral ou por 

vias de mucosa, são capazes de gerar repostas de anticorpos que podem interferir com o 

primeiro estágio de adesão do S. mutans à superfície dental (41).  

Trabalhos prévios de nosso grupo demonstraram que um fragmento derivado da 

proteína P1 de S. mutans, denominado P139-512, que compreende três grandes domínios 

funcionais da proteína P1: a região pré-A, a região A ou SBR e um pequeno fragmento 

da região V (49 aminoácidos), produzido e purificado a partir de linhagem 

recombinante de B. subtilis, apresenta características favoráveis para o seu uso em 

formulações vacinais contra S. mutans, como a presença de epítopos lineares e 

conformacionais reconhecidos por anticorpos anti-P1 e imunogenicidade elevada (41). 

Além disso, foi demonstrado que o uso da proteína P139-512 como antígeno vacinal em 

estratégias por via parenteral e de mucosa estimulou respostas de anticorpos com 

capacidade para bloquear a adesão de S. mutans à superfície abiótica, assim como 

neutralizar a adesão e colonização bacteriana à superfície dental de camundongos, 

demonstrando o potencial desse fragmento em estratégias vacinais contra a cárie dental 

humana (42,43). 

1.4 Administração de vacinas por via de mucosa 

 

A indução de uma resposta imunológica eficaz contra um determinado patógeno 

depende não somente da escolha de um antígeno promissor, mas também da via de 

administração utilizada. Um grande número de estudos tem demonstrado que a 

vacinação por via de mucosa pode estimular de forma eficiente respostas imunológicas 

na mucosa local, imunidade sistêmica, bem como respostas de linfócitos T citotóxicos 

(CTL) contra uma variedade de agentes infeciosos (44,45). Tendo em vista que a 

proteção contra a cárie dental está associada à resposta de anticorpos na cavidade oral, a 



 
  

indução de imunidade protetora nesse sítio representa uma estratégia promissora para o 

desenvolvimento de vacinas contra a cárie dental. 

 Muitos investigadores mostraram que a exposição de um antígeno a um tecido 

linfoide associado à mucosa (MALT) pode dar origem a respostas imunológicas não só 

no local de indução, como também nas localizações adjacentes e em secreções de 

mucosa distantes do sítio inicial do estímulo, devido à existência de um sistema comum 

de mucosa (SICM), que consiste em sítios indutores e efetores de resposta imune e de 

vias de migração circulatória celular comum (23,44). A imunização em sítios indutivos 

de mucosa com antígenos de S. mutans, incluindo tecidos associados ao intestino ou 

nasofaringe, resulta na migração de células B produtoras de anticorpos IgA antígeno- 

específicos para órgãos efetores, como as glândulas salivares. Em seguida, essas células 

passam por processos de diferenciação, maturação e secretam anticorpos  IgA na lâmina 

própria, que ao atravessarem os ductos do tecido efetor  alcançam a saliva (46). Dentre 

as rotas mais exploradas para a imunização de mucosa encontram-se a via oral, a 

intranasal e, mais recentemente, a via sublingual (47–50). 

Por muitos anos, a via sublingual foi utilizada na imunoterapia para tratamento 

de hipersensibilidade alérgica e alguns produtos sublinguais para este fim já foram 

aprovados e estão disponíveis comercialmente incluindo, o SLITone®, Sublivac®, 

Grazax®, Oralair® e AllerSlit®forte (51). A mucosa sublingual é constituída por um 

tecido epitelial não queratinizado, o que torna esse sítio mais permeável e adequado 

para entrega de medicamentos de baixo peso molecular e peptídeos imunogênicos. 

Além disso, é uma área bastante vascularizada com grande área superficial para 

absorção de antígenos e de fácil acesso para autoadministração (51,52). Apresenta em 

sua extensão células imunocompetentes, principalmente células dendríticas (DCs), que 

podem processar rapidamente o antígeno e desencadear respostas imunes antígeno-

específicas no sítio da mucosa, bem como induzir respostas imunológicas sistêmicas 

(53). 

Diversos estudos documentaram a eficácia da imunização sublingual na indução 

de respostas de anticorpos sistêmicos e nos sítios de mucosa utilizando diferentes 

modelos experimentais e uma variedade de antígenos (54–57). Contudo, antígenos 

solúveis quando administrados por via de mucosa são fracamente imunogênicos e por 

isso sistemas de entrega ou adjuvantes eficientes são necessários para compor a 

formulação vacinal. Tais sistemas são importantes para proteger o antígeno da 

degradação enzimática, direcionar o antígeno para sítios indutores da mucosa, estimular 



 
  

adequadamente a reposta imune inata por meio da ativação de células dendríticas, 

macrófagos e células epiteliais, bem como induzir resposta imune adaptativa com a 

geração de células efetoras e de memória (58).  

Considerando as informações descritas acima e o sítio de infecção de S. mutans, 

a via sublingual se mostra promissora para o desenvolvimento de estratégias vacinais 

contra a cárie dental.  Um trabalho publicado em 2016 por nosso grupo de pesquisa, 

demostrou que a imunização sublingual de camundongos BALB/c utilizando como 

antígeno modelo uma proteína captadora de fosfato do sistema ABC de S. mutans, a  

proteína PstS  em combinação ou não com a enterotoxina mutante LTK4R, foi  capaz de 

estimular a produção de anticorpos sistêmicos e também ativar células secretoras de IgA 

no baço e linfonodos cervicais. Além disso, foi observado que os anticorpos gerados 

após o regime vacinal adotado foram eficientes em interferir na capacidade de 

colonização oral por S. mutans (59).  

1.5 Adjuvantes 

 
A palavra adjuvante deriva do latim “adjuvare” e significa “aquele que fornece 

ajuda”, sendo, portanto, qualquer composto capaz de aumentar a imunogenicidade de 

antígenos coadministrados e induzir proteção contra infecções (60).  

Os adjuvantes podem ser classificados de acordo com suas propriedades físico-

químicas, origem e mecanismos de ação. De acordo com o mecanismo de ação, esses 

compostos podem ser divididos em imunopotencializadores ou sistemas de entrega. Os 

adjuvantes do primeiro grupo ativam diretamente as células do sistema imunológico e 

dentre eles podemos citar exotoxinas bacterianas, citocinas, saponinas e ligantes para 

receptores do tipo Toll (TLR - Toll-like receptor). Já os adjuvantes do segundo grupo 

podem funcionar como transportadores, direcionando o antígeno e/ou 

imunopotencializador para alvos específicos do sistema imunológico como, por 

exemplo, células apresentadoras de antígenos (APCs). Dentro dessa segunda categoria 

podemos citar os lipossomas, os sais de alumínio, os agentes sulfactantes, as emulsões e 

as micropartículas sintéticas (61–63).  

 A ação dos adjuvantes sobre as respostas de defesa do hospedeiro estão 

relacionadas a vários mecanismos que incluem: a indução de resposta inflamatória no 

sítio da inoculação pela ativação de células do sistema imunológico inato, aumento da 

captação do antígeno por células imunocompetentes, ativação e maturação das APCs, 



 
  

indução de respostas de longa duração (memória imunológica), indução de resposta 

imunológica em superfícies de mucosa e modulação do perfil de resposta (Th1, Th2, 

etc) (64,65). 

 Independente do mecanismo de ação, os resultados práticos do uso de adjuvantes 

nas formulações vacinais podem ser observados por vários aspectos. Além de aumentar 

a imunogenicidade intrínseca de antígenos alvos, os adjuvantes podem reduzir a 

quantidade de antígeno contido nas doses individuais da vacina, reduzir o número de 

imunizações necessárias para induzir proteção, aumentar o título funcional de 

anticorpos, induzir respostas imunes mais rápidas e duradouras ou ainda, melhorar as 

respostas imunes em populações onde as respostas às vacinas são geralmente reduzidas, 

como crianças, idosos e imunocomprometidos (60).  

Embora efetivos adjuvantes vacinais já tenham sido identificados, poucos 

adjuvantes estão aprovados para uso em seres humanos. O número reduzido de 

adjuvantes licenciados deve-se, principalmente, à questão da segurança envolvendo 

efeitos secundários e toxidade dos compostos testados (60,62,66). Vale ressaltar que os 

adjuvantes aprovados não contemplam as necessidades de muitas formulações vacinais 

em desenvolvimento. Os sais de alumínio (Alúmen), por exemplo, um dos adjuvantes 

mais comumente aplicados em vacinas para humanos, teve sucesso em estratégias 

vacinais contra agentes patogênicos onde as respostas de anticorpos neutralizantes 

constituem o principal mecanismo de proteção. Contudo, foi demonstrado que o 

Alúmen exerce pouco efeito sobre as respostas de células T do tipo Th1 ou citotóxicas, 

que são importantes para o desenvolvimento de vacinas contra patógenos intracelulares. 

Além disso, esse adjuvante mostrou ser um pobre indutor de imunidade nas superfícies 

de mucosa (67,68). 

A pesquisa por novos adjuvantes que sejam seguros e adequados para o 

desenvolvimento de vacinas de mucosa representa uma grande área em expansão na 

pesquisa médica. Uma abordagem interessante, empregada nos últimos anos, visando à 

otimização da resposta imunológica gerada pela imunização ativa, contempla o uso de 

adjuvantes contendo mais de uma molécula imunoestimuladora, formando os chamados 

sistemas adjuvantes. A finalidade dessa estratégia é desencadear a ativação de diferentes 

rotas de sinalização dento do sistema imunológico para alcançar a resposta imune 

desejada por meio da ação sinérgica ou do efeito aditivo da combinação dos compostos 

(69–72). Vários adjuvantes, e combinação destes, vêm sendo testados em ensaios 

clínicos, e muitos estão sendo considerados bons candidatos para compor as 



 
  

formulações vacinais em diferentes sistemas (69,73). Dentre as moléculas estudadas 

quanto ao potencial adjuvante para utilização por vias de mucosa, destacamos as 

enterotoxinas e os esporos de Bacillus subtilis. 

1.6 Enterotoxinas bacterianas como adjuvantes vacinais 

 

Algumas toxinas bacterianas, além de desempenhar um papel importante na 

patogenicidade, também apresentam características adjuvantes, como a toxina colérica 

(CT) produzida por Vibrio cholerae e a toxina termo-lábil (LT) de Escherichia coli 

enterotoxigênica (ETEC) (74). Ambas as toxinas são potentes adjuvantes de mucosa 

quando coadministrados com antígenos solúveis (75).  A LT, expressa por linhagens de 

ETECs isoladas de seres humanos e outros animais, apresenta um elevado grau de 

homologia com CT (cerca de 80% de identidade) em suas estruturas proteicas primárias 

e ambas são constituídas de subunidades AB5. A subunidade A enzimaticamente ativa 

(atividade ADP-ribosilase) com massa molecular de 28 kDa é responsável pela 

toxidade, enquanto que a  subunidade B  composta por 5 polipeptideos idênticos (11,5 

kDa cada monomêro) é responsável pela ligação da toxina a receptores presentes nas 

superfícies das células hospedeiras, principalmente gangliosídeos do tipo GM1 (Figura 

2) (74,76,77).                                                                          

 

Figura 2 - Representação esquemática da organização estrutural da LT de ETEC. A subunidade A está 

representada em amarelo e é formada  por uma porção A1 em forma globular e A2 em alfa hélice. A 

subunidade B composta por cinco anéis estão representadas individualmente em vermelho, branco, rosa, 

verde e azul (estrutura pentamêrica). O sítio ativo da subunidade A é destacado por um asterisco.  
Figura adaptada de Deanakker, 1996. 
 

Diversos estudos relatam as propriedades imunoestimuladoras de CT e LT sobre 

as células do sistema imune. A LT é capaz de induzir uma potente reposta imunológica 

humoral e celular quando administradas por diferentes vias de imunização (parenteral, 

transcutânea e de mucosa). O mecanismo responsável pela atividade adjuvante dessa 



 
  

toxina não está completamente esclarecido, entretanto, sabe-se que a administração da 

toxina induz os seguintes efeitos: promove a diferenciação dos isotipos de células B 

levando à produção de respostas de anticorpos IgG sérico e IgA secretado na mucosa, 

possui efeitos inibitórios e/ou estimuladores na proliferação de linfócitos T CD4
+
 e T 

CD8
+
 e na produção de citocinas pró-inflamatórias e de perfis Th1/Th2/Th17,  além de 

aumentar a capacidade de apresentação de antígenos por vários tipos de APCs (78,79). 

Apesar do grande potencial dessas enterotoxinas como adjuvantes, questões 

relacionadas à segurança, especificamente efeitos tóxicos que podem ser observados até 

mesmo quando pequenas doses são administradas, tornaram o seu uso limitado em 

vacinas (58,69). Por isso, diferentes grupos de pesquisa dedicaram-se à obtenção de 

derivados atóxicos ou atenuados de LT e CT, que preservassem suas propriedades 

adjuvantes, pelo menos parcialmente. Uma estratégia comum para o desenvolvimento 

de mutantes atóxicos foi a seleção de mutações nos resíduos relacionadas à atividade de 

ADP-ribosilação (74,81). A LTK63 é um desses mutantes atóxicos que apresenta uma 

substituição de uma serina por uma lisina na posição 63 da subunidade A. A LTK63, 

juntamente com outros variantes, foi testada com sucesso como adjuvante de mucosa 

utilizando uma variedade de antígenos bacterianos, virais e peptídeos sintéticos, e foi 

capaz de conferir proteção em modelos experimentais apropriados (74,82). No contexto 

de estratégias vacinais para a cárie, as enterotoxinas  CT e LT  bem como seus variantes 

foram utilizados em fusão ou associação com antígenos de S. mutans. Os estudos 

realizados utilizaram principalmente a proteína P1 ou o fragmento SBR. As respostas 

avaliadas demostraram que o uso dessas toxinas foi capaz de induzir tanto respostas 

sistêmicas quanto de mucosa, além disso, respostas de memória antígeno-específicas 

também foram encontradas (83–85).  

 

1.7 Esporos de B. subtilis como adjuvante vacinal 
 

O conhecimento sobre a genética e fisiologia de B. subtilis torna essa espécie 

atrativa para sua utilização em diferentes abordagens vacinais (86,87). B. subtilis é um 

bacilo gram-positivo formador de esporos, presente de forma ubíqua na natureza. É uma 

espécie não patogênica, utilizada como probiótico, principalmente em algumas regiões 

da Ásia e Europa. Os esporos são estruturas metabolicamente quiescentes, 

extremamente resistentes, que podem permanecer viáveis durante períodos de tempo 

prolongado em condições adversas, tais como a exposição frente a produtos químicos 



 
  

tóxicos, radiação ultravioleta, falta de nutrientes, desidratação e temperaturas elevadas 

(88,89). 

Inicialmente, as linhagens de B. subtilis foram utilizadas para a expressão de 

antígenos vacinais (90). Devido a suas características físicas e biológicas, tais como 

estabilidade térmica e segurança para administração em humanos e animais, os esporos 

dessa espécie passaram a ser empregados também em abordagens que incluem a sua 

utilização como vetores de entrega de antígenos e adjuvantes vacinais (86,91,92). Como 

veículo vacinal, os esporos podem ser modificados geneticamente para expressar 

antígenos heterólogos logo após a sua germinação ou apresentar os antígenos em sua 

superfície, onde o antígeno alvo é fusionado a proteínas de revestimento da capa do 

esporo como a COtB, COtC ou COtG (93). Em uma segunda abordagem, uma 

alternativa para o uso de esporos não-recombinantes,  o antígeno de interesse é 

adsorvido na capa dos esporos por meio das interações hidrofóbicas e eletrostáticas, ou 

simplesmente o antígeno é misturado e coadministrado aos esporos purificados (94,95). 

Esporos vivos ou inativados podem ser usados para esses propósitos e, de forma 

semelhante, mostram-se eficientes em modular as respostas imunológicas específicas 

para o antígeno, induzindo respostas específicas de IgA secretor e IgG sistêmico após 

administração por vias de mucosa (94).  

Modelos experimentais in vitro ou in vivo demonstram que os esporos de B. 

subtilis são capazes de interagir com macrófagos e também promover a maturação de 

DCs (91,92). Alguns estudos evidenciam que a atividade adjuvante dos esporos de B. 

subtilis está relacionada com a interação destes com DCs por meio de receptores do tipo 

Toll, especificamente o TLR2 (95,96). Os membros da família de TLR são expressos 

por células do sistema imunológico responsáveis pelo reconhecimento de padrões 

moleculares associados aos patógenos (PAMPs) (97). Uma vez ativadas, as DCs 

aumentam a expressão de diversas moléculas, tais como moléculas co-estimuladoras, 

assim como a secreção de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias (98). Estudos 

realizados em modelo murino indicam que os esporos podem modular respostas 

antígeno-específicas com um perfil Th1/Th2 balanceado ou induzir respostas 

preferencialmente Th1 (86,91,99). 

Barnes e colaboradores (99) demonstraram que, em camundongos, a 

coadministração de esporos com antígenos solúveis por via intranasal ou subcutânea foi 

capaz de estimular tanto respostas imunológicas humorais quanto respostas celulares 

antígeno-específicas. A coadministração dos esporos foi capaz de aumentar de modo 



 
  

significativo os níveis de IgG1 e IgG2a, bem como o número de células TCD4
+
 e CD8

+ 

produtoras de IFN-𝛾. Além disso, os autores observaram que essa estratégia foi eficiente 

em induzir reposta de anticorpos IgA secretoras. Outro trabalho realizado por nosso 

grupo, empregando a proteína p24 do capsídeo viral do HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) como antígeno modelo, demonstrou que a coadministração de esporos de B. 

subtilis por via parenteral apresentou um efeito adjuvante significativamente maior do 

que o efeito observado após a adsorção da proteína na capa dos esporos (87). Além 

disso, a administração de esporos promoveu a ativação de APCs e aumentou a secreção 

de citocinas pró-inflamatórias (95). 

 Em uma estratégia vacinal contra S. mutans, os esporos de B. subtilis foram 

utilizados como veículo de entrega de mucosa para o antígeno P139-512 e foram 

administrados por via oral, intranasal e sublingual. Nessa estratégia foram empregados 

esporos modificados geneticamente para expressar o antígeno alvo e também adesinas 

bacterinas a fim de aumentar a imunogenicidade e direcionar o antígeno alvo para as 

células do sistema imune de mucosa. Os resultados demonstram que os esporos 

adesivos induziram respostas de anticorpos com capacidade de bloquear a adesão in 

vitro de S. mutans à SAG imobilizada (42). Ainda não existem na literatura estudos de 

formulações vacinais contra o S. mutans empregando esporos não recombinantes de B. 

subtilis associados ou não à toxina mutante LTK63 como adjuvante vacinal. Deste 

modo, a realização do presente projeto teve por objetivo avaliar a ação adjuvante de 

esporos não recombinantes de B. subtilis e da toxina LTK63 como alternativa para 

vacinas contra o S. mutans baseadas na proteína recombinante P139-512 administradas 

pela via sublingual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
 



 
  

 

 

 
 A proteína P139-512, utilizada como antígeno alvo, apresentou baixa 

imunogenicidade quando administrada por via sublingual em camundongos. No 

entanto, quando associada aos adjuvantes, foram observadas respostas de 

anticorpos sistêmicos específicos para o antígeno.  

 O adjuvante LTK36 foi capaz de induzir os maiores títulos de anticorpos 

antígeno-específicos e desencadear respostas de mucosa com indução de 

anticorpos S-IgA em amostras de saliva. 

 A combinação dos esporos não aumentou a magnitude das respostas de 

anticorpos sistêmicos e secretores quando comparada à administração da P139-512 

+ LTK63.  

 A administração da proteína P139-512 em combinação com LTK63 induziu 

respostas de anticorpos com capacidade de reconhecer a proteína P1 nativa na 

superfície de diferentes linhagens de S. mutans. 

 Nas condições avaliadas não foram detectadas respostas de células T CD8
+
 ou T 

CD4
+
 ativadas específicas para o antígeno em animais imunizados pela via 

sublingual com as diferentes formulações testadas.  

 Os resultados obtidos abrem perspectivas para o uso da LTK63 como adjuvante 

em imunizações pela via sublingual com antígenos de S. mutans em estratégias 

direcionadas para o controle da cárie dental humana. 
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