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RESUMO 

 

PACCEZ, J.D. Aplicação de linhagens geneticamente modificadas de Bacillus 

subtilis no desenvolvimento de vacinas de mucosas contra patógenos entéricos. 

2007. Tese (Doutorado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

 

Bacillus subtilis é uma bactéria gram positiva de solo, não patogênica, não 

colonizadora de tecidos, naturalmente transformável e formadora de esporos utilizada 

como modelo de estudo de bactérias gram-positivas. Essas características acarretam 

em vantagens para a produção de proteases de interesse industrial e para utilização 

como veículo de antígenos vacinais, porém a falta de vetores induzíveis torna sua 

utilização como ferramenta biológica pouco explorada. No presente trabalho 

descrevemos a construção de diferentes vetores capazes de expressar os antígenos 

subunidade B da toxina termo-lábil (LTB) e subunidade estrutural da fímbria CFA/I 

(CFAB) de Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC) e avaliamos seu potencial vacinal. 

Foi avaliada a imunogenicidade de linhagens capazes de expressar LTB sob o 

controle de diferentes promotores: PgsiB (induzido em condições de estresse), PlepA 

(promotor constitutivo) e Pspac (induzido pela adição de IPTG) e em diferentes locais 

da célula (ancorada à parede celular ou secretada para o meio externo). Avaliamos 

ainda a imunogenicidade de linhagens capazes de co-expressar LTB e a listeriolisina 

O (LLO) de Listeria monocytogenes. O antígeno CFAB foi produzido no citoplasma ou 

ancorado à parede celular de B. subtilis em condições de estresse e as linhagens 

bacterianas administradas sozinhas ou conjuntamente com a toxina termo-lábil (LT) 

como adjuvante de mucosa. Camundongos imunizados com células ou esporos de B. 

subtilis recombinantes desencadearam respostas de anticorpos sistêmicos e 

secretados específicos para os antígenos (LTB e CFAB), não alterados pela adição do 

adjuvante. A expressão de LLO causou a supressão da resposta de anticorpos 

específicos para o antígeno LTB. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade do 

uso de B. subtilis como veículo vacinal. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Bacillus subtilis, sistema de expressão, esporos, vetores vacinais, 

imunização de mucosa, ETEC. 



 

ABSTRACT 

 

PACCEZ, J.D. Genetically modified Bacillus subtilis strains applied in the 

development of mucosal vaccines against enteric pathogens. 2007. Doctor thesis 

(Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2007. 

 

 

Bacillus subtilis is a gram positive, generally regarded as safe and spore forming soil 

bacteria used as a model for genetic and phisiological studies. This safety status allow 

its use as host for production of industrial protases and its application as vaccine 

vehicles, however the lack of epissomal inducible expression systems disable the 

exploration of this organism as a biotechnologic tool. In this work we describe the 

construction of epissomal vectors able to express the B subunit of the heat-labile toxin 

(LTB) and the structural subunit of the CFA/I fimbrae (CFAB) from the enterotoxigenic 

Escherichia coli (ETEC). We evaluate strains able to express LTB under the control of 

three promoters: PgsiB (stress inducible), PlepA (constitutive) e Pspac (IPTG inducible) 

and allowing the expression of LTB secreted or anchored to the cell wall We also 

evaluate the immunogenicity of strains able to co-express LTB and the listeriolysin O 

(LLO) from Listeria monocytogenes. CFAB was expressed in the cytoplasm or 

anchored to the cell wall and administred alone or with the mucosal adjuvant LT. Mice 

immunized both with cells or spores elicited secreted and systemic specific antibodies 

responses, which were not altered by the addition of the adjuvant LT. LLO expression 

suppressed the antibodies responses against LTB. The data shows the ability of B. 

subtilis to be used as vaccine vehicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Bacillus subtilis, expression systems, spores, vaccine vehicles, mucosal 

immunization, ETEC. 
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1-) INTRODUÇÃO 

1.1-) Características gerais de Bacillus subtilis 

A bactéria Bacillus subtilis é um bacilo gram positivo de solo, não patogênico, 

não colonizador de tecidos, naturalmente transformável (a capacidade de capturar 

DNA exógeno faz parte do seu ciclo de vida) e formador de esporos. Considerada 

modelo de estudo de bactérias gram-positivas, o conhecimento sobre suas 

características genéticas e fisiologicas só encontra paralelo com aquele disponível 

para a gram-negativa Escherichia coli K12. Essas características lhe conferem 

vantagens para a expressão de proteínas heterólogas, valendo ressaltar que linhagens 

de B. subtilis são utilizadas há várias décadas para a produção de proteases 

secretadas empregadas na indústria de fabricação de detergentes e sabão em pó e 

para fins industriais ou laboratoriais (HARWOOD, 1992). A capacidade de formar 

endoesporos (assim denominados porque são formados intracelularmente) é um 

atrativo a mais para a exploração dessa espécie, pois esses são as estruturas 

biológicas de maior resistência encontradas na natureza e podem permanecer em 

estado dormente por longos períodos de tempo, existindo relatos de que esporos 

foram encontrados nos mais inóspitos ambientes e datados como mais de mil anos de 

idade (NICHOLSON et al., 2000; VREELAND et al., 2000). Sendo assim, uma vez 

geradas linhagens capazes de produzir diferentes proteínas, essas podem ser 

estocadas indefinidamente na forma de esporos. 

A incapacidade de colonizar tecidos e a ausência de patogenicidade conferem 

a esse organismo denominação GRAS (generally regarded as safe) o que torna o uso 

como probiótico, especialmente na forma de esporos comuns, principalmente em 

países do oriente e em parte da Europa (HOA et al., 2000; HONG; DUC; CUTTING, 

2005). Pouco se sabe sobre os mecanismos da probiose, mas se especula que os 

esporos por si só já estimulem o sistema imune e, de um modo ainda desconhecido, 

preparem o organismo contra possíveis infecções. Bactérias do gênero Bacillus 

reconhecidamente possuem a capacidade de síntese de antimicrobianos, o que 

também pode estar relacionado a esse efeito. No entanto, a teoria mais aceita para 

explicação da probiose se refere ao mecanismo de exclusão competitiva onde o 

organismo probiótico compete por sítios de ligação com as bactérias patogênicas 

(HONG; DUC; CUTTING, 2005). 

A busca para a explicação do efeito probiótico possibilitou a análise do 

comportamento in vivo de esporos e células vegetativas de B. subtilis. Foi 

demonstrado que esporos ingeridos por camundongos persistem por um período 
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maior de tempo (mais de 24 horas) no trato gastrointestinal do que células vegetativas 

(no máximo por 12 horas), e que esporos possuem a capacidade de germinar no 

intestino delgado, passar por um processo de multiplicação e reesporular dentro do 

organismo do mamífero (CASULA; CUTTING, 2002; DUC, HONG; CUTTING, 2003; 

DUC et al., 2004; HOA et al., 2001; SPINOSA et al., 2000). O isolamento de linhagens 

de B. subtilis em animais domésticos e também no homem (TAM et al., 2006), 

aumentaram as evidências de que essa espécie pode sobreviver e se reproduzir 

dentro de organismos e não somente livre na natureza.  

 

1.2-) Sistemas de expressão de proteínas heterólogas disponíveis para 
B. subtilis 

O desenvolvimento de sistemas de expressão para B. subtilis encontrou 

algumas dificuldades, como a falta de plasmídeos crípticos ou a ausência de marcas 

fenotípicas, existentes em plasmídeos de outras espécies de Bacillus. A descoberta de 

plasmídeos naturais em outras espécies de bactérias gram-positivas, como 

Staphylococcus aureus, que se mostraram capazes de replicar e expressar marcas de 

resistência em B. subtilis (EHRLICH, 1977) representou o primeiro passo no uso dessa 

bactéria como ferramenta de produção de proteínas heterólogas. Esses plasmídeos 

representados por pUB110 (GRYCZAN; DUBNAU, 1978), pC194 (EHRLICH, 1977) e 

pE194 (GRYCZAN; DUBNAU, 1978) e amplamente utilizados para a clonagem de 

genes apresentam baixa eficiência de clonagem e alta instabilidade. A principal 

explicação para esses eventos está no fato desses plasmídeos possuírem o 

mecanismo de replicação por círculo rolante, o que resulta na formação de moléculas 

intermediárias de fita simples sujeitas a eventos de recombinação intramolecular 

capazes de remover total ou parcialmente seqüências heterólogas clonadas (HÄRTL 

et al., 2001).  

A alta instabilidade dos plasmídeos de outras espécies de bactérias gram-

positivas levou os cientistas à busca de plasmídeos do próprio B. subtilis. Os 

plasmídeos mais utilizados, o pTA1060 (UOZUMI et al., 1980), pLS11 (CHANG; 

CHANG, GRAY, 1987) e pBAA1 (DEVINE et al., 1989), foram modificados pela adição 

de cassetes de resistência oriundos dos plasmídeos de S. aureus, que permitem a 

seleção em antibiótico. Apesar de estarem presentes em baixo número de cópias 

dentro da célula, esses plasmídeos apresentam-se mais estáveis segregacionalmente 

do que os vetores pUB110, pC194 e pE194 e seus derivados. Sabe-se que 

plasmídeos que não utilizam o mecanismo de círculo rolante apresentam uma maior 

estabilidade tanto segregacional quanto estrutural e que diversos plasmídeos de alto 
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peso molecular (maiores que 25 kpb) já foram descritos como funcionais para Bacillus. 

Os plasmídeos mais largamente utilizados são os derivados do plasmídeo pAMβ1, 

original de Enterococcus faecalis, descrito por Leblanc e Lee (1984) e os derivados de 

pTB19 (IMANAKA et al., 1982, 1984), que apresentam estabilidade estrutural e 

propriedades de clonagem superiores àqueles derivados de S. aureus (JANNIÈRE; 

BRUAND; EHRLICH, 1990). 

A integração da informação genética no cromossomo bacteriano possibilitou 

uma melhoria nos problemas de estabilidade comparada ao uso de plasmídeos 

epissomais. A grande maioria dos plasmídeos integrativos tais como pJH101 

(FERRARI et al., 1983) e pHV60 (MICHEL; NIAUDET; EHRLICH, 1983) não se replica 

em B. subtilis mas possui seqüências homólogas de genes não essenciais como amyE 

(SHIMOTSU; HENNER, 1986), thrC (GUÉROUT-FLEURY; FRANDSEN; STRAGIER, 

1996) e lacA (HÄRTL et al, 2001) ladeando a região promotora e a região múltipla de 

clonagem, além da presença de um gene que confere resistência a antibióticos. A 

linhagem recipiente deve ter o gene não essencial interrompido por uma marca de 

resistência não presente no plasmídeo, para possibilitar a seleção da integração no 

cromossomo, visto que pode ocorrer apenas uma recombinação (conhecido como 

recombinação do tipo Campbell), onde a bactéria recombinante será resistente aos 

dois antibióticos ou a dupla recombinação, o que é desejado, onde a linhagem 

recipiente perde a marca de resistência anterior e adquire aquela presente no 

plasmídeo. Diversos vetores integrativos já foram desenvolvidos e são capazes de 

produzir proteínas heterólogas sob controle de diferentes promotores como PxylA 

(KIM; MOGK; SCHUMANN, 1996) induzido pela adição de xilose, e Pspac (HÄRTL et 

al., 2001) induzido por IPTG.  

 

1.3-) O desenvolvimento de novos sistemas de expressão de proteínas para 
B. subtilis 

A procura por novos plasmídeos continuou a mover os trabalhos de diversos 

grupos de pesquisa, sendo que novos plasmídeos foram isolados de amostras de solo 

na Bielorússia (TITOK et al., 2003). Dos plasmídeos isolados, foi selecionado um que 

apresenta replicação do tipo teta (θ), o que garante uma maior estabilidade 

segregacional e estrutural, e construído o plasmídeo pMTLBS72 que se replica tanto 

em B. subtilis (pela presença do replicon do plasmídeo isolado) e em E.coli (pela 

presença da origem de replicação do plasmídeo pBR322). Uma vez demonstrada a 

estabilidade de pMTLBS72, outros grupos desenvolveram sistemas de expressão para 
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B. subtilis. O uso de vetores induzíveis é de particular importância para a produção de 

proteínas tanto para uso tecnológico quanto industrial já que o controle da indução 

permite a otimização do processo de produção das proteínas heterólogas. A 

construção, baseada em pMTLBS72, de uma série de vetores capazes de expressar 

proteínas sob controle de diferentes promotores (NGUYEN et al., 2005) é muito 

importante para o uso de B.subtilis como ferramenta de produção de proteínas 

heterólogas. Esses vetores promovem a expressão de proteínas pelo controle de 

diferentes promotores, um promotor constitutivo, o PlepA que permite a expressão 

através do operon bicistrônico lepA de B. subtilis (HOMUTH et al., 1996) e outros 

induzíveis, sendo um controlado pelo promotor Pspac, induzido por IPTG, um sob 

indução do promotor da xilose (HÄRTL et al, 2001) e por último, um sob controle do 

promotor PgsiB (glucose starvation inducible) que é reconhecido por um fator sigma 

alternativo (σB) ativado em condições de estresse, tais como aumento da temperatura 

e escassez de nutrientes, principalmente glicose e pela adição de etanol 

(HALDENWANG; LOSICK, 1980; JÜRGEN; SCHWEDER; HECKER, 1998; MAUL et 

al., 1995; VÖLKER et al., 1994). 

Foram construídos também sistemas de expressão capazes de secretar e 

ancorar proteínas heterólogas em B. subtilis (NGUYEN; SCHUMANN, 2006; PHAN; 

NGUYEN; SCHUMANN, 2006). O desenvolvimento de sistemas de secreção para 

essa bactéria é interessante particularmente para a produção e purificação de 

proteínas visto a ausência de membrana externa. A secreção de proteínas em B. 

subtilis e outras espécies ocorre pela interação da proteína, que possui um peptídeo 

sinal, com um aparato secretor específico formado pelos produtos de vários genes. O 

peptídeo sinal está presente na extremidade N-terminal da proteína precursora e é 

fundamental para a passagem dessa através da membrana. Um dos peptídeos sinal 

mais bem conhecidos e estudados em B.subtilis é encontrado na proteína α-amilase 

cuja seqüência é formada por um total de 27 aminoácidos, sendo 4 deles carregados 

positivamente (três lisinas e uma arginina). Existe também uma região hidrofóbica 

central com 23 aminoácidos seguida pelo sítio de clivagem constituído pela seqüência 

alanina-serina-alanina (TJALSMA et al., 2000). 

O ancoramento de proteínas em bactérias gram-positivas envolve a presença e 

reconhecimento de diferentes sinais na proteína. Primeiramente, a proteína deve 

possuir um peptídeo sinal que permita o direcionamento para um sistema de secreção. 

Após a clivagem da seqüência sinal, uma região na porção C-terminal da proteína é 

reconhecida por uma enzima que retém polipeptídeos junto ao aparato de secreção e 

então cliva a proteína entre os aminoácidos treonina e glicina do motivo LPXTG 
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(NAVARRE; SCHNEEWIND, 1994). É gerada então uma ponte amida entre a proteína 

na superfície e a parede celular, seguida da incorporação da proteína à parede celular 

(MAZMANIAN; TON-THAT; SCHNEEWIND, 2001). Essas enzimas são conhecidas 

como sortases e, em algumas espécies de bactérias gram-positivas, estão associadas 

à localização de fatores de virulência na parede celular (NAVARRE; SCHNEEWIND, 

1999). 

 

1.4-) B. subtilis e o desenvolvimento de vacinas 

O grande conhecimento sobre a genética e fisiologia de B. subtilise e a 

existência de vetores capazes de promover a expressão de proteínas possibilitou sua 

utilização em diferentes abordagens vacinais. Inicialmente, essa bactéria foi utilizada 

para a produção e purificação de antígenos de interesse vacinal, como o antígeno 

protetor de B. anthracis (IVINS; WELKOS, 1986, IVINS et al, 1990), a proteína da 

subunidade S4 de Bordetella. pertussis (HIMANEN et al., 1990), a proteína P1 de 

Neisseria meningitidis (IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ et al., 1996; MUTTILAINEN et al., 1995) 

e mais recentemente as proteínas Omp2 e Hsp60 de Chlamydia pneumoniae 

(AIRAKSINEN et al., 2003), valendo ressaltar que em todos esses casos os sistemas 

utilizados basearam-se em plasmídeos instáveis como derivados do pUB110. 

Diferentemente do citado anteriormente, uma abordagem vacinal que se 

mostrou mais relevante utiliza plasmídeos integrativos e a bactéria é empregada como 

veículo vacinal e não apenas como produtora de antígenos. Tal abordagem utilizou 

como antígeno o fragmento C da toxina tetânica (TTFC) fusionado a uma proteína 

presente na capa externa do esporo. Ficou demonstrado que esses esporos 

recombinantes foram capazes de estimular respostas de anticorpos em camundongos 

imunizados pela via oral (DUC et al., 2003; ISTICATO et al., 2001). Os resultados 

obtidos foram fundamentais para viabilizar o uso de esporos de B. subtilis como 

veículos vacinais, seja expressando outros antígenos como o antígeno PA de B. 

anthacis ou a subunidade B da toxina termo-lábil de Escherichia coli enterotoxigênica 

(DUC et al., 2003, 2007; ISTICATO et al., 2001; MAURIELLO et al., 2004, 2007; 

OGGIONI et al., 2003; RICCA; CUTTING, 2003; UYEN;HONG; CUTTING, 2007) seja 

pela capacidade de “primar” camundongos por via oral demonstrando uma estratégia 

oral/parenteral capaz de estimular respostas de anticorpos locais e sistêmicas 

(CIABATTINI et al., 2004). 
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O desenvolvimento de vacinas de mucosa baseadas em B. subtilis desperta 

grande interesse na comunidade científica já que estas não apresentam riscos de 

transmissão de doenças, e podem ser conservadas e administradas sem a 

necessidade de treinamento de mão de obra especializada, visto que a capacidade de 

formar esporos possibilita o armazenamento das vacinas sem a preocupação com 

controle de temperatura, o que encarece as formlações vacinas disponíveis 

atualmente. 

 

1.5-) Adjuvantes vacinais 

Os adjuvantes vacinais são substâncias que administradas conjuntamente ao 

antígeno proporcionam um aumento na imunogenicidade. Apesar da descrição de 

diversas moléculas capazesde promover tal aumento, somente sais de alumínio são 

liberados para o uso em humanos. Algumas proteínas produzidas por patógenos 

podem ser utilizadas no campo dos adjuvantes, como no caso do patógeno intracelular 

Listeria monocytogenes. Essa bactéria possui a extraordinária característica de, uma 

vez capturada por macrófagos, se libertar para o meio externo (ANDREWS; 

PORTNOY, 1994). Esse evento é mediado pela proteína listeriolisina O (LLO), que é 

codificada pelo gene hlyA e é apenas uma representante dos 22 membros da família 

das citolisinas colesterol - dependentes (CDCs) secretadas por bactérias gram-

positivas (TWETEN; PARKER; JOHNSON, 2001). 

Mais precisamente, LLO exerce um papel importante no ciclo infeccioso 

intracelular de L. monocytogenes, como uma mediadora da ruptura da membrana do 

fagossomo (VÁZQUEZ-BOLAND et al., 2001) e seu mecanismo de ação ocorre da 

seguinte maneira: uma vez capturada, a bactéria secreta LLO que se torna ativa pelo 

pH ácido do ambiente do fagossomo e favorece a lise do compartimento celular. Com 

a ruptura, a bactéria fica livre no citoplasma onde LLO é neutralizada pelo pH neutro 

do citosol (GEOFFROY et al., 1987). Essa proteína possui uma seqüência de 

aminoácidos conhecida como seqüência PEST, que é reconhecida pela célula 

hospedeira tornando-se alvo para a maquinaria de degradação celular. (PIZARRO–

CERDÁ; COSSART, 2006). Devido ao seu ciclo de vida incomum, L. monocytogenes 

induz uma potente resposta imune celular (WEISKIRCH; PATERSON, 1997) já que 

uma vez no citoplasma, as proteínas bacterianas são apresentadas aos linfócitos T 

citotóxicos, iniciando, portanto, uma resposta imune celular contra os antígenos 

bacterianos (SEWELL et al., 2004). Além de seu papel na virulência de L. 

monocytogenes, LLO tem despertado interesse de pesquisadores por apresentar um 
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interessante efeito adjuvante quando expressa por vetores vacinais bacterianos, 

lipossomos ou vacinas de DNA (DIETRICH et al., 2001). 

Algumas toxinas bacterianas além de desempenhar papel importante na 

patogenicidade possuem também .características adjuvantes. As toxinas colérica (CT) 

de Vibrio cholerae, e termo-lábil (LT) de E. coli enterotoxigênica (ETEC) podem atuar 

como adjuvantes, estimulando tanto respostas sistêmicas como de mucosas se co-

administrados a antígenos pela via oral (CLEMENTS; HARTZOG; LYON, 1988; 

WALKER; CLEMENTS, 1993; HIRST, 1999;). Apesar de verificado o fenômeno da 

adjuvancidade, os mecanismos para elucidar tais propriedades não foram claramente 

estabelecidos, sendo que algumas hipóteses como indução da troca de classes de 

anticorpos, passando de IgM para IgG, aumento da absorção de antígenos pelos 

enterócitos ou ainda uma apresentação mais eficiente de antígenos processados por 

células apresentadoras profissionais foram propostas (FREYTAG; CLEMENTS, 2005). 

1.6-) Patógeno modelo 

A E. coli enterotoxigênica (ETEC) representa um sério problema de saúde 

pública, sobretudo para recém-nascidos e crianças com até cinco anos de idade. 

Estudos clínicos mostram que ETEC é um dos principais enteropatógenos associados 

às doenças diarreicas principalmente na Ásia, África e América Latina (BLACK, 1993). 

É calculado que essa bactéria cause aproximadamente um bilhão de episódios 

diarreicos por ano, resultando em 400 mil mortes, em geral entre crianças subnutridas 

com até cinco anos de idade (HOLMGREN; SVENNERHOLM, 1996). O patógeno está 

também associado à diarréia dos viajantes, comum entre turistas em visita a regiões 

endêmicas e com baixos padrões de saneamento básico. A diarréia causada por 

ETEC também é um problema para as forças militares de países industrializados 

quando em missão em países onde este patógeno é endêmico (WOLF et al., 1993).  

Apesar do potencial diarreogênico de E. coli ter sido demonstrado na década 

de 40 do século passado (BRAY, 1945), a relevância clínica de ETEC para humanos 

foi demonstrada apenas em 1970 com estudos feitos em Calcutá (Índia) que 

resultaram na identificação deste microrganismo como principal causa de diarréia 

endêmica (SACK, 1980). Uma vez disseminada no ambiente, a bactéria é encontrada 

também em portadores saudáveis, que atuam como reservatórios para a manutenção 

da bactéria no ambiente. ETEC também pode causar doença em porcos, bezerros e 

cordeiros mas, as linhagens que infectam estes animais não colonizam o homem 

(MOON; BUNN, 1993). 
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São conhecidos os fatores de virulência em ETEC, representados pelas toxinas 

termo-lábil (LT) e termo-estável (ST) e os fatores de colonização, geralmente 

codificados por genes localizados em plasmídeos de alto peso molecular. A 

patogênese de ETEC ocorre, inicialmente, com a adesão da bactéria ao intestino 

delgado, mediada pelos fatores de colonização, que permitem à bactéria uma 

resistência aos movimentos peristálticos. Esses fatores são responsáveis também pela 

especificidade em relação ao hospedeiro mamífero (GAASTRA; SVENNERHOLM, 

1996). 

Um dos fatores de colonização é a fímbria CFA/I que é composta por 

aproximadamente 1.000 subunidades idênticas arranjadas em uma conformação 

helicoidal em torno de um eixo central. As subunidades são mantidas juntas por 

interações hidrofóbicas e podem ser dissociadas após aquecimento a 100°C ou com 

tratamento em pH ácido (pH 2,0 - 4,0). A subunidade CFA/I tem peso molecular de 

15.058 daltons, sendo composta por 147 aminoácidos. A estrutura primária apresenta 

uma grande concentração de aminoácidos hidrofóbicos e ausência de resíduos de 

cisteína (KLEMM, 1982).  

A enterotoxina LT de ETEC é uma proteína heterohexamérica de 

aproximadamente 88 kDa, pertencente à categoria de toxinas do tipo AB constituída 

de uma subunidade A (30 kDa) que apresenta atividade enzimática em associação 

com cinco subunidades B idênticas (11,5 kDa) responsáveis pela ligação da toxina à 

célula alvo, via receptor de membrana. As subunidades A e B da enterotoxina LT são 

codificadas pelos genes etxA e etxB que se sobrepõe em quatro nucleotídeos. A 

seqüência promotora consenso para a ligação da RNA polimerase está localizada na 

região a montante do gene etxA. Dessa forma, os genes de LT são transcritos como 

um mRNA policistrônico com um único promotor proximal a etxA, sendo a síntese das 

subunidades controlada por eventos que ocorrem após o início da transcrição o que 

implica em diferença na produção de A e B. Ambas subunidades são sintetizadas 

como polipeptídeos precursores, os quais devem ser exportados através da 

membrana citoplasmática com remoção do peptídeo sinal e posterior montagem da 

holotoxina no periplasma de ETEC (HIRST, 1999; SPANGLER,1992;). 

Após a liberação da toxina LT pela célula bacteriana, ela está pronta para 

interagir com o epitélio intestinal. Inicia-se assim a ação da toxina a partir da ligação 

do pentâmero da subunidade B a resíduos de galactose em receptores celulares 

intestinais, principalmente gangliosídeos do tipo GM1, presentes nas membranas de 
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células eucarióticas, podendo também interagir com outros receptores que contenham 

uma galactose terminal (GYLES, 1994; HIRST, 1999).  

Após a ligação da holotoxina ao GM1 na superfície celular, a subunidade A é 

translocada através do citosol da célula alvo por um mecanismo ainda desconhecido, 

mas que provavelmente envolva o transporte retrógrado da holotoxina via Aparelho de 

Golgi. Dentro da célula, o domínio A1 exibe sua atividade ADP-ribosiltransferase tóxica 

uma vez ligada à NAD+, hidrolisando a ligação ribosilnicotinamida, e transferindo uma 

mono-ADP-ribose ao receptor da proteína G. O principal alvo intracelular da LT é a 

Gsα, uma GTPase que ativa o sistema adenilato-ciclase. A ADP-ribosilação da Gsα é 

irreversível, o que resulta na ativação constitutiva do sistema adenilato-ciclase e 

síntese contínua de AMP cíclico (cAMP). O aumento nos níveis intracelulares de 

cAMP e a síntese de prostaglandina E2, levam à inibição da absorção de eletrólitos e 

estimulação da secreção de Cl-, o que acarreta no efluxo de fluídos pela célula 

afetada, ocasionando diarréia (GYLES, 1994; HAAN et al., 1998; HIRST, 1999; 

SPANGLER,1992; WALKER; CLEMENTS, 1993). 

 

2-) OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo validar um sistema de vacinas de mucosa 

utilizando células ou esporos de linhagens recombinantes de B. subtilis capazes de 

expressar a subunidade B da toxina termo-lábil ou a subunidade B da fímbria CFA/I de 

ETEC. Foram avaliados sistemas de expressão que codificam o antígeno alvo sob 

controle de diferentes promotores e em diferentes compartimentos da célula 

bacteriana, a co-expressão de uma proteína capaz de modular a resposta do antígeno 

alvo e a co-administração da bactéria com um adjuvante de mucosa. 
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3-) MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho envolveu etapas de clonagem, avaliação da expressão de proteínas 

in vitro, imunização de animais e análise da resposta imunológica. Inicialmente serão 

descritas as etapas de construção dos diferentes vetores. Os iniciadores utilizados nas 

diferentes construções serão descritos no decorrer do texto e suas seqüências serão 

apresentadas na tabela 1. 

 

3.1-) Construção de vetores 

3.1.2-) Construção de vetores epissomais induzíveis. 

Utilizando o DNA genômico de B. subtilis e os iniciadores específicos ON3 e 

ON4, foi amplificado pela técnica da PCR um fragmento de DNA compreendendo a 

região promotora e a região de ligação ao ribossomo (RBS) do gene gsiB. O 

fragmento gerado, de aproximadamente 300 pares de bases, foi clivado com as 

endonucleases SacI e BamHI e clonado no vetor pMTLBS72 (TITOK et al, 2003) 

previamente clivado com as mesmas endonucleases, gerando um novo plasmídeo 

denominado pLDV1. 

O gene eltB da linhagem padrão H10407 de ETEC foi amplificado por PCR 

utilizando-se DNA genômico e os iniciadores específicos ELTBFw e ELTB2Rv. O 

fragmento gerado, de 321 pares de bases, foi clivado com as endonucleases BglII e 

XbaI e clonado no o vetor pLDV1, anteriormente clivado com BamHI e XbaI dando 

origem ao plasmídeo pLDV2. 

 

3.1.3-) Construção de vetores epissomais sob controle de diferentes promotores. 

A descrição de diferentes vetores induzíveis por diferentes promotores 

(NGUYEN et al., 2005) possibilitou a construção e avaliação de novos vetores de 

expressão para B. subtilis capazes de produzir o antígeno alvo no citoplasma da 

bactéria. Utilizando os iniciadores específicos ELTBFw e ELTB2Rv e o DNA genômico 

da linhagem padrão H10407 de ETEC, o gene eltB foi amplificado e o fragmento 

gerado, clivado com as endonucleases BglII e XbaI e clonado nos vetores pHCMC03, 

pHCMC02 e pHCMC05 gerando, respectivamente, os plasmídeos pLDV5, que 

promove a expressão do antígeno alvo (LTB) sob controle do promotor do gene gsiB; 

pLDV8, capaz de expressar a proteína sob controle do promotor do gene lepA e 

pLDV11, sob o controle do promotor do gene spac. O vetor pLDV6 foi obtido a partir 

do plasmídeo pHCMC03 (NGUYEN et al., 2005) previamente clivado com as 
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endonucleases BamHI e XbaI. O gene cfaB que codifica para a proteína CFAB foi 

amplificado a partir do DNA genômico da linhagem padrão H10407 de ETEC, 

utilizando os iniciadores CFABFw e CFAB2Rv. O fragmento gerado foi clivado com as 

mesmas enzimas e clonado no vetor pHCMC03. 

 

3.1.4-) Construção de vetores epissomais capazes de expressar antígenos em 

diferentes compartimentos da célula bacteriana 

Para a construção do vetor capaz de promover a secreção do antígeno alvo foi 

utilizado como modelo o gene que codifica para a proteína α-amilase (amyQ) de B. 

amyloliquefaciens, visto que essa proteína é naturalmente secretada pela bactéria. A 

região do gene amyQ correspondente ao peptídeo sinal foi obtida por meio de PCR 

utilizando-se os iniciadores Amyl SFBclI e Amyl PSRBamHI. Essa região foi clonada 

no sítio único para a enzima BamHI no vetor pHCMCO3 e o plasmídeo resultante foi 

denominado pLDVsecr1. O gene eltB de ETEC H10407 foi amplificado como descrito 

anteriormente, clivado com as endonucleases BglII e XbaI e clonados nos sítios 

BamHI e XbaI de pLDVsecr1 originando o vetor pLDVsecr2 que é capaz de secretar o 

antígeno LTB. 

Para promover o ancoramento dos antígenos-alvo na parede celular utilizamos 

a estratégia de fusionar o gene de interesse a uma proteína de Staphylococcus 

aureus. Com base nessa estratégia, a seqüência do gene alvo foi fusionada à 

seqüência do gene que codifica para a fibronectina B (fnbB) de S. aureus. O gene 

fnbB foi amplificado com os iniciadores FnbBF186AatII e FnbBRStuI. O fragmento 

gerado foi clivado com as endonucleases AatII e StuI nas extremidades, e clonado nos 

sítios AatI e SmaI do vetor pLDVsecr1 gerando o vetor pLDVanc1. O gene eltB, foi 

amplificado com os iniciadores ELTB Fw e ELTBRB, clivados com as endonucleases 

BglII e BamHI e clonado no vetor pLDVanc1 gerando o plasmídeo pLDVanc2. Já o 

vetor pLDVanc3 foi obtido a partir da clonagem do gene cfaB amplificado a partir do 

DNA genômico de ETEC H10407 utilizando-se para tanto os iniciadores CFABFw e 

CFARB. O fragmento gerado foi clivado com a endonuclease de restrição BamHI e 

clonado no mesmo sítio do vetor pLDVanc1. 

 

3.1.5-) Construção de vetores epissomais capazes de expressar 

simultaneamente dois antígenos diferentes. 

Para verificar a influência da expressão de listeriolina O (LLO) de L. 

monocytogenes na imunogenicidade de linhagens de B. subtilis capazes de expressar 
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LTB construímos uma linhagem capaz de expressar as duas proteínas, para tanto 

usamos como base o plasmídeo pLDVsecr1. O gene hlyA, que codifica para a proteína 

LLO, foi amplificado a partir do DNA genômico de L. monocytogenes utilizando-se os 

iniciadores hlyAFBamHI e hlyARAatII. O fragmento gerado foi clivado com as 

endonucleases BamHI e AatII e clonado no vetor LDVsecr1 previamente preparado 

com as mesmas endonucleases gerando o vetor pNDH77. O gene eltB foi amplificado 

utilizando-se os iniciadores eltBRBSF6AatII e eltBF5AatII, clivado com a endonuclease 

AatII e clonado no vetor pNDH77 previamente clivado com a mesma endonuclease de 

restrição originando o plasmídeo pNDH79. A construção desse plasmídeo foi 

arquitetada de modo a possibilitar a clonagem de uma região ligadora de ribossomo o 

que permite a produção de LTB no citoplasma ocorra independente da secreção de 

listeriolisina. 

 

Tabela 1– Lista dos iniciadores com suas sequências e gene alvo 

Iniciadores Sequência 5´- 3´ Gene alvo 

ON3 GGCCATGGATCCCTATCGAGACACG
TTTGGCTG 

Promotor gsiB no vetor 
pMTLBS72 

ON4 GGCCATGAGCTCTTCCTCCTTTAATT
GGTGTTGGT 

Promotor gsiB no vetor 
pMTLBS72 

ELTBFw TCTATGTAGATCTATGGCTCCTCAGT
CTATTACAGA 

Gene eltB nos vetores pLDV1, 
pHCMC02 pHCMC03, 

pHCMC05, pLDVsecr1 e 
pLDVanc1 

ELTB2Rv TTTTAATTCTAGATTAGTTTTCCATAC
TGATTGCCGC 

Gene eltB nos vetores pLDV1, 
pHCMC02 pHCMC03, pHCMC05 

e pLDVsecr1 

ELTBRB GGCCATGACGTCTTAGGATCCGTTTT
CCATACTGATTGCCGC Gene eltB no vetor pLDVanc1 

Amyl SFBclI GGCCATTGATCAATGATTCAAAAACG
AAAGCGGACAG Gene amyQ no vetor pHCMC03 

Amyl 
PSRBamHI 

GGCCATGGATCCTACGGCTGATGTT
TTTGTAATCGG Gene amyQ no vetor pHCMC03 

FnbBF186AatII GGCCATGACGTCCCGCGGAATGGTA
ACCAATCATTCGAAGAAG Gene fnbB no vetor pLDVsecr1 

FnbBRStuI GGCCATAGGCCTTTATGCTTTGTGAT
TCTTTTTATTTCTGC Gene fnbB no vetor pLDVsecr1 

CFABFw CAGTGAGAGATCTATGGTAGAGAAA
AATATTACTGT 

Gene cfaB no vetor pHCMC03 e 
pLDVanc1 

CFAB2Rv TAATATAATCTAGATTAGGATCCCAA
AGTCATTACAAG Gene cfaB no vetor pHCMC03 

CFARB GGCCATGACGTCTCAGGATCCCAAA
GTCATTA Gene cfaB no vetor pLDVanc1 

hlyAFBamHI GGCCGGATCCATGAAAAAAATAATG
CTAGTTTTTATTACAC Gene hlyA no vetor pHCMC03 

hlyARAatII GGCCATGACGTCTTACAATTATTCGA
TTGGATTATCTACTT Gene hlyA no vetor pHCMC03 

eltBRBSF6AatII 
GGCCATGACGTCTAAAAGGAGGAAG
AATTCATGGCTCCTCAGTCTATTACA

GAACTATG 
Gene eltB no vetor pNDH77 

eltBF5AatII 
 

GGCCATGACGTCATGGCTCCTCAGT
CTATTACAGAACTATG Gene eltB no vetor pNDH77 
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3.2-) Preparação e transformação de bactérias competentes  

Inicialmente foram utilizadas E. coli DH5α para a transformação e propagação 

dos plasmídeos construídos. A indução da competência foi realizada segundo 

protocolo estabelecido por Sambrook e colaboradores (2001). Bactérias crescidas até 

a metade da fase exponencial (D.O.600nm 0,6) foram incubadas em solução de 0,1 M de 

CaCl2 por 1 h a 0º C. Em seguida a solução foi centrifugada (10 min 5000g) e as 

bactérias ressuspendidas em uma solução 0,1 M de CaCl2 acrescida de 10% de 

glicerol (m/v). Alíquotas de 200 µL foram congeladas a -80ºC até a utilização. A 

transformação foi realizada ao se adicionar a mistura de ligação ou o plasmídeo 

purificado (20-100 ng) às alíquotas de células e incubando em gelo por 30 min, 

seguindo-se de um choque térmico (42º C) por 2 min, nova incubação em gelo por 2 

min e adição de 900 µL de LB e incubação a 37ºC por 1h, seguida por plaqueamento 

em meio seletivo. 

Os plasmídeos recombinantes foram isolados através de extração por lise 

alcalina e transformados na linhagem de B. subtilis WW02 (WEHRL; NIEDERWEIS; 

SCHUMANN, 2000) segundo protocolo descrito anteriormente por Anagnostopoulos e 

Spizizen (1961) onde a linhagem de B. subtilis torna-se naturalmente competente em 

meio HS (20% de glicose, 0,1% de L-triptofano, 2% de casaminoácidos, 10% de 

extrato de levedura, 8% de arginina e 0,4% de histidina), passando a uma etapa 

seguinte de transformação com os plasmídeos em meio LS (20% de glicose, 0,1% de 

L-triptofano, 2% de casaminoácidos, 2% extrato de levedura, 1M de MgCl2 e 1M de 

CaCl2) após adição de 0,1M EGTA. 

 

3.3-) Análise da expressão in vitro 

A análise da expressão foi feita inicialmente em linhagens de B. subtilis WW02 

albergando os plasmídeos pLDV2, pLDV5, pLDV6, pLDV8, pLDV11, pLDVsecr2, 

pNDH77 e pNDH79. As linhagens capazes de ancorar os antígenos alvos na parede 

celular foram analisadas na linhagem NHD03 (NGUYEN et al., 2006), derivada de 

WW02, mas capaz de promover a expressão da sortase B de L. monocytogenes sob 

controle do promotor do gene spac. 
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3.3.1-) Condições de expressão das linhagens recombinantes 

As linhagens albergando o plasmídeos pLDV2 foram crescidas por uma noite 

em meio LB. Inóculos com diluição inicial de 1:100, feitos em meio LB, foram mantidos 

a 28ºC sob agitação (200 rpm) até início do crescimento exponencial (DO600nm 0,6). As 

culturas foram mantidas a essa temperatura ou submetidas a um choque térmico a 

45ºC por 2 horas. As linhagens transformadas os plasmídeos pLDV5, pLDV6, pLDV8 

ou pLDV11 foram crescidas por uma noite em meio LB e inóculos foram diluídos como 

descrito para LDV2, mantidos a 37ºC sob agitação (200 rpm) até início do crescimento 

exponencial (DO600nm 0,6). As culturas LDV5 e LDV6 foram incubadas a 45ºC. Na 

cultura LDV11 foi adicionado IPTG para concentração final de 100 mM e foi mantida a 

37ºC, já LDV8 foi mantida na mesma temperatura, porém sem a adição do indutor por 

um período de 2 horas. As linhagens LDVanc2 e LDVanc3, capazes de ancorar 

respectivamente LTB e CFAB, foram crescidas da mesma maneira que as anteriores 

e, ao atingir o início da fase exponencial (D.O.600nm 0,6) adicionou-se IPTG à 

concentração final de 100mM e as culturas foram submetidas a um choque térmico a 

45ºC por 2 horas. 

Em todos os casos foram retiradas amostras antes da indução e após a 

indução de 2 horas. Extratos totais de células foram obtidos por tratamento em tampão 

específico (sacarose 15%, Tris-HCl 250 mM, lisozima 800 µg/mL), incubados a 37º por 

15 minutos, posteriormente foram acrescidos 10 µL de SDS a 10% e feita uma nova 

incubação a 37ºC por 15 minutos. Sobrenadante das culturas capazes de secretar o 

antígeno foram preciptados adicionando-se ácido tricloacético (TCA) na concentração 

final de 25% e mantidos a 0ºC por uma hora, posteriormente o material foi 

centrifugado (10 minutos, 10000 g), o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi 

lavado duas vezes com acetona. Ao término de uma última etapa de centrifugação (10 

minutos, 10000 g) o preciptado final foi ressuspendido em tampão PBS(1X) e 

separado para análise. Extratos de parede celular foram obtidos pela adição de 

lisozima na concentração final de 200 µg/mL, o material foi centrifugado (10 minutos, 

10000 g) e o sobrenadante foi separado para análise. 

Todo material utilizado para análise foi dissolvido em tampão de amostra para 

eletroforese em gel de poliacrilamida e quantidades semelhantes de células 

vegetativas, correspondentes a aproximadamente 108 UFC, submetidas à eletroforese 

em gel de poliacrilamida 15%, em seguida, transferidas para filtro de nitrocelulose e 

posteriormente reveladas com anticorpo policlonal específico para o antígeno 

específico. 
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3.3.2-) Verificação da expressão do antígeno na parede celular. 

A localização da proteína foi determinada com o uso de anticorpos específicos. 

Culturas capazes ou não de produzir a proteína ancorada na parede celular, foram 

incubadas em PBS acrescido de BSA a 1% com o anticorpo policlonal (anti-LT ou anti-

CFAB) na proporção de 1:1000 pelo período de 2 horas. As amostras foram 

centrifugadas (10 min, 10000g) e o precipitado foi lavado por duas vezes com PBS 

BSA a 1%. Ao final do processo de lavagem, o preciptado foi ressuspendido em PBS 

BSA a 1% com o anticorpo secundário conjugado à peroxidase também por 2 horas. 

Ao final do período, repetiu-se o processo de lavagem e as células foram 

centrifugadas (10 min 10000 g) e ressuspendidas em solução reveladora de ELISA 

(0,03% de H2O2 e, 10 µg de OPD dissolvido em 100 mL de solução 0,72% m/v de 

Na2HPO4 e 0,52% m/v de ácido cítrico). A reação colorimétrica demonstra a ligação de 

anticorpos específicos (anti-LT ou anti CFAB) e foram consideradas positivas quando 

a absorbância medida a 492 nm atingia valores superiores a 0,05. 

 

3.4-) Avaliação da estabilidade dos plasmídeos in vitro e in vivo 

Para avaliação da estabilidade segregacional dos plasmídeos, linhagens 

contendo os diferentes vetores recombinantes foram cultivadas em meio LB sem 

antibiótico onde novas culturas foram preparadas pela diluição de culturas crescidas a 

cada 12 horas, por um total de 48 horas, e plaqueadas em meio contendo neomicina 

(marca de resistência da linhagem receptora). Células albergando os plasmídeos 

foram detectadas após o plaqueamento de colônias resistentes à neomicina em placas 

contendo cloranfenicol (marca de resistência do plasmídeo). As colônias resistentes a 

neomicina e sensíveis a cloranfenicol foram consideradas curadas do plasmídeo. Foi 

testada a expressão das proteínas alvos (LTB, LLO ou CFAB) após a incubação das 

colônias a 45ºC. 

A avaliação da estabilidade em condições in vivo foi realizada em grupos de 

cinco camundongos C57BL/6 fêmeas de 6 semanas de idade inoculados pela via oral 

com uma única dose de 1010 CFU de células ou esporos bacterianos. Camundongos 

foram mantidos em gaiolas que permitem a separação das fezes para evitar 

coprofagia e essas foram coletadas diariamente por um período de 72 horas após a 

imunização. As fezes foram homogeneizadas na proporção de 1:10 (m/v) em tampão 

PBS, submetidas à diluição serial e plaqueadas em meio contendo neomicina, 

posteriormente as colônias foram replaqueadas em placas contendo cloranfenicol. Nos 

animais inoculados com esporos as fezes forma incubadas a 65ºC por uma hora para 
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eliminação das células vegetativas. Foram testadas ainda a expressão das proteínas 

alvos (LTB, LLO ou CFAB) após a incubação das colônias a 45ºC. 

 

3.5-) Preparação e purificação de esporos de linhagens recombinantes de B. 
subtilis 

A esporulação das linhagens recombinantes de B. subtilis foi induzida em DSM 

(Difco-sporulation media) usando o método de exaustão descrito por Nicholson e 

Setlow (NICHOLSON et al., 1990). Resumidamente, a linhagem a ser esporulada é 

crescida por uma noite em meio LB, a cultura é inoculada em meio DSM e o 

crescimento é feito por 48 horas (37ºC, 200rpm). A cultura crescida é centrifugada 

para remoção do meio (10000 g, 10 min a 4ºC) e com ¼ de uma solução 1 M KCl/0,5 

M NaCl, após nova etapa de centrifugação, o preciptado foi ressuspendido em ¼ do 

volume incial de um tampão de Tris.Cl (50 mM, 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, SDS a 0,05% e tampão TEP (50mM de Tris.Cl, pH 7,2; 

10 mM de EDTA) finalizadas com três lavagens com água deionizada. Depois de 

purificados os esporos foram estocados a -20ºC. 

 

3.6-) Protocolo de imunização. 

Os protocolos de imunização empregados basearam-se em trabalhos 

previamente publicados que descrevem a utilização de esporos de B. subtilis 

geneticamente modificados para expressar antígenos heterólogos (LTB e fragmento C 

da toxina tetânica, TTFC) ancorados à parede externa (DUC et al., 2003). Os animais 

imunizados pela via oral receberam uma dose de bactérias vivas induzidas como 

descrito no item anterior, ou esporos (5 x 1010 UFC) nos dias 0, 1, 2, 14, 15, 16, 29, 30 

e 31. Nos animais imunizados pela via parenteral, foram aplicadas doses contendo 109 

UFCnos dias 0, 14 e 28. As amostras de soro e fezes foram colhidas um dia antes da 

primeira dose (amostras pré-imunes), no dia 13 (10 dias após a terceira dose), no dia 

27 (10 dias após a sexta dose) e no dia 41 (12 dias após a nona dose). Para a análise 

da influência da proteína LT nas imunizações, animais foram imunizados com a 

mesma quantidade de células ou esporos acrescidos de 40 µg de proteína purificada 

por dose. 
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3.7-) Detecção de respostas de anticorpos específicos séricos ou secretados na 
mucosa. 

Análises das respostas de anticorpos anti LTB específicos foram realizadas em 

placas de ELISA de 96 poços sensibilizadas com gangliosídeo GM1 na concentração 

de 2 mg/mL em PBS, deixadas a 37ºC por 4 horas. Foi realizada uma etapa de 

bloqueio incubando as placas a 37ºC por 30 minutos com uma solução 1% de BSA 

dissolvida em tampão PBS. Posteriormente a toxina LT purificada foi adicionada 

(0,5 µg por poço) e incubada por 2 horas a 25ºC. Foram realizadas diluições seriadas 

com soros ou extratos fecais diluídos em tampão PBS contendo 0,1% de BSA e 0,05% 

de Tween-20. Após uma etapa de lavagem com tampão PBS contendo 0,05% de 

Tween-20 as placas foram incubadas com anticorpos anti -camundongo conjugados à 

peroxidase (IgG ou IgA) por 1,5 horas. As placas foram reveladas com solução 

reveladora (tampão citrato-fosfato 0,2M pH 5 acrescido de OPD (0,4 mg/mL) e H2O2 

0,04% v/v) e as reações foram interrompidas com 50 µL de solução de H2SO4 a 1 M. A 

absorbância foi medida no comprimento de onda de 492nm, os resultados 

apresentados foram realizados em triplicada e descontados os valores obtidos com 

animais não imunizados. Os gráficos representam os títulos de anticorpos atingidos 

representados pelas médias + desvio padrão. 

Respostas de anticorpos anti-CFAB específicos foram realizadas em placas de 

ELISA de 96 poços sensibilizadas com a fímbria CFA/I diluídas em PBS (0,1 µg por 

poço), e incubadas por 2 h a 37ºC. A placa foi bloqueada com uma solução de leite 

desnatado a 3% diluído em PBS e incubados por 30 min a 37ºC. Foram realizadas 

diluições seriadas com soros ou extratos fecais diluídos em tampão PBS contendo 3% 

de leite desnatado e 0,05% de Tween-20. Após uma etapa de lavagem, as placas 

foram incubadas com anticorpos anti-camundongo conjugados à peroxidase (IgG ou 

IgA) por 1,5 h. As placas foram reveladas com solução reveladora (tampão citrato-

fosfato 0,2M pH 5 acrescido de OPD (0,4 mg/mL) e H2O2 0,04% v/v) e as reações 

foram interrompidas com solução de H2SO4 a 1 M. A absorbância foi medida no 

comprimento de onda de 492nm, os resultados representam triplicatas de valores 

descontados dos resultados obtidos com animais não imunizados. Os gráficos 

representam os títulos de anticorpos atingidos representados pelas médias + desvio 

padrão. 
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3.8-) Neutralização da toxina LT in vitro 

A neutralização da toxina LT in vitro foi feita por meio de um teste de ELISA 

competitivo. Alíquotas de 10 ng da toxina LT padrão purificada a partir da linhagem 

H10407 de ETEC foram incubadas com diferentes diluições dos soros gerados nos 

camundongos imunizados e incubados em placas por uma hora à 25ºC. A mistura 

soro/toxina foi transferida para placas previamente sensibilizadas com gangliosídeo 

GM1 (2 µg/ml diluído em tampão PBS), posteriormente foi realizada uma etapa de 

bloqueio com BSA a 1 % diluído em PBS por uma hora a 37ºC. A placa foi lavada três 

vezes com tampão PBS contendo 0,1% de BSA e 0,05% de Tween-20 e incubada 

com soro anti-CT produzido em coelhos, diluídos em tampão PBS acrescidos de BSA 

a 0,1%. na proporção de 1:5000 por 1h a 25ºC. Após três etapas de lavagem, a placa 

foi incubada com anticorpos IgG anti-coelhos conjugados à peroxidase, diluídos em 

PBS e BSA a 0,1 % na proporção de 1:5000 por 1 hora a 37ºC. Após três etapas de 

lavagem a revelação foi feita com OPD (0,4 mg/mL) e H2O2. As reações foram 

interrompidas com 2M de H2SO4. A absorbância foi medida a 492 nm. 

 

3.9-) Desafio com a toxina LT purificada, em camundongos imunizados com B. 
subtilis 

Grupos de quatro camundongos C57BL/6 fêmeas, previamente imunizados 

com células vegetativas de B. subtilis LDVanc2 e tanto com células vegetativas quanto 

esporos de B. subtilis LDV4 e LDV5 foram desafiados intraperitonealmente com o 

equivalente a duas vezes a dose letal (50 µg) de LT purificada, os camundongos foram 

observados diariamente quanto à mortalidade durante uma semana. 
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4-) RESULTADOS 

4.1-) Construção dos vetores de expressão para a produção de proteínas 
heterólogoas em B. subtilis 

O isolamento de plasmídeos epissomais estáveis, feito por Titok e 

colaboradores (2003), possibilitou o desenvolvimento de novos vetores de expressão 

de proteínas heterólogas para B. subtilis, fato que pode contribuir para o aumento na 

produção protéica se comparado com os sistemas mais utilizados para essa bactéria, 

(baseados na integração da informação genética no cromossomo bacteriano), visto 

que o plasmídeo epissomal está presente em maior número de cópias na bactéria. A 

clonagem do promotor do gene gsiB no vetor possibilitou a construção do vetor pLDV1 

que, por sua vez, gerou, pela introdução do gene eltB, o vetor pLDV2, conforme 

demonstrado na figura 1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 1 - Representação esquemática dos vetores de expressão pLDV1 e pLDV2 para B. 
subtilis. (A): pLDV1, vetor que permite a clonagem de genes heterólogos sob controle do 
promotor do gene gsiB. (B): pLDV2, vetor que permite a produção da proteína LTB de ETEC 
sob controle do promotor gsiB, clonado nos sítios de restrição para as endonucleases BamHI e 
XbaI. 
 

Ainda baseado no plasmídeo pMTLBS72, Nguyen e colaborados (2003) 

construíram novos vetores induzíveis sob controle de diferentes promotores e com 

modificações que permitem uma melhor produção de proteínas heterólogas, como a 

inserção de uma região ligadora de ribossomos específica para B. subtilis e a 

clonagem de um terminador transcricional forte (trpA). Os promotores utilizados foram 

PgsiB, induzido em o PlepA (um promotor constitutivo) e o promotor Pspac (induzido 

artificialmente pela adição do IPTG), dando origem aos vetores pHCMC03, pHCMC02 

e pHCMC05 respectivamente. Essa nova série foi utilizada para a clonagem do gene 

A 

A B 
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eltB dando origem aos vetores pLDV5 (induzido por estresse), pLDV8 (vetor 

constitutivo) e pLDV11 (induzido por IPTG), conforme demonstrado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática dos vetores de expressão de B. subtilis capazes de 
expressar LTB de ETEC sob o controle de diferentes promotores. (A): pLDV5, vetor capaz de 
expressar LTB sob controle do promotor do gene gsiB; (B): pLDV8, vetor capaz de promover a 
expressão constitutiva de LTB sob controle do promotor do gene lepA; (C): pLDV11, vetor 
capaz de promover a artificialmente a expressão de LTB pela adição de IPTG sob controle do 
promotor do gene spac. 

 

A influência da localização do antígeno também foi avaliada e outras duas 

séries de vetores foram construídas. A primeira série permite a secreção do antígeno 

para o meio externo e foi obtida após a clonagem do gene amyQ no vetor pHCMC03, 

sendo denominado pLDVsecr1. Posteriormente, com a inserção do gene eltB originou-

se o vetor pLDVsecr2, conforme demonstrado na figura 3. Para a construção da série 

que permite a ancoragem dos antígenos na parede celular, o gene fnbB, que permite o 

ancoramento do gene alvo à parede celular foi clonado no vetor pLDVsecr1, que 

B A 

C 
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originou o vetor pLDVanc1. A clonagem do gene eltB fusionado ao gene fnbB deu 

origem ao vetor pLDVanc2, conforme demonstrado na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Representação esquemática de vetores de expressão para B. subtilis capazes de 
promover a secreção de proteínas. (A): pLDVsecr1, construído após clonagem da seqüência 
sinal do gene amyQ de B. amyloliquefaciens no vetor pHCMC03; (B): pLDVsecr2, capaz de 
secretar LTB de ETEC sob controle do promotor do gene gsiB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática de vetores de expressão para B. subtilis capazes de 
promover o ancoramento de proteínas heterólogas na parede celular. (A): pLDVanc1, vetor 
construído a partir de pLDVsecr1 com o gene fnbB de S. aureus para a ancoragem de 
antígenos na parede celular; (B): pLDVanc2, vetor capaz de produzir LTB ancorada na parede 
celular sob controle do promotor do gene gsiB. 

 

Foram realizadas as construções de vetores capazes de secretar listeriolisina 

O (LLO), pela clonagem do gene hlyA no vetor pLDVsecr1 gerando o plasmídeo 

pNDH77. A existência do terminador trpA e a clonagem de uma região ligadora de 

ribossomo e a sequência do gene eltB possibilitou a construção do vetor pNDH79, que 

A B 

A B 
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promove a secreção da proteína LLO e a expressão no citoplasma da proteína LTB. A 

figura 5 mostra a representação esquemática dos dois vetores citados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Representação esquemática de vetores de expressão para B. subtilis capazes de 
promover a expressão de LTB de ETEC e LLO de L. monocytogenes. (A): pNDH77, vetor 
capaz de promover a secreção deLLO com a seqüência sinal do gene amyQ; (B): pNDH79, 
vetor capaz de promover a secreção deLLO e produzir LTB sob controle do promotor do gene 
gsiB. 

 

Os vetores pHCMC03 e pLDVanc1 foram utilizados também para a expressão 

de outro antígeno de ETEC, a subunidade B da fímbria CFA/I. As construções 

denominadas pLDV6 e pLDVanc3 estão representadas na figura 6 e promovem, 

respectivamente, a expressão do antígeno no citoplasma e ancorado na parede celular 

e foram utilizadas para avaliar o efeito adjuvante da toxina LT conforme descrito em 

material e métodos. 
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Figura 6 - Representação esquemática de vetores de expressão de B. subtils capazes de 
codificar a proteína CFAB de ETEC. (A): pLDV6, vetor derivado de pHCMC03, capaz de 
produzir CFAB no citoplasma de B. subtilis; (B): pLDVanc3, vetor derivado de LDVanc1, capaz 
de ancorar a proteína CFAB na parede celular de B. subtilis pela fusão do antígeno com a 
proteína FnbB de S. aureus. 
 

A tabela 2 apresentada a seguir resume as principais características dos 

vetores construídos durante o trabalho. 

Tabela 2 - Descrição das linhagens recombinantes construídas e utilizadas durante o trabalho. 

Linhagem Características relevantes 
Plasmídeo 
utilizado 

Referência do 
plasmídeo 

LDV1 
Promotor PgsiB clonado no vetor 

pMTLBS72  pLDV1 Paccez et al., 
2006. 

LDV2 Produz LTB sob controle de PgsiB pLDV2 Paccez et al., 
2006. 

LDV4 Promotor PgsiB e terminador trpA pHCMC03 Nguyen, 2005. 

LDV5 
Produz LTB sob controle do promotor 

PgsiB no citoplasma da célula, possui o 
terminador trpA 

pLDV5 
Paccez et al., 

2006 

LDV6 
Produz CFAB sob controle do promotor 
PgsiB no citoplasma da célula, possui o 

terminador trpA 
pLDV6 

Presente trabalho 

LDV8 
Produz LTB sob controle do promotor 

PlepA no citoplasma da célula, possui o 
terminador trpA 

pLDV8 
Paccez et al., 

2007 

LDV11 
Produz LTB sob controle do promotor 

Pspac no citoplasma da célula, possui o 
terminador trpA 

pLDV11 
Paccez et al., 

2007 

LDVsecr1 
Expressão extracelular, promotor PgsiB 

e peptídeo sinal de amyQ de 
B.amyloquefaciens. 

pLDVsecr1 
Paccez et al., 

2007 

LDV secr2 
Secreta LTB sob controle do promotor 

PgsiB, possui o terminador trpA pLDVsecr2 Paccez et al., 
2007 

LDVanc1 
Promotor PgsiB, peptídeo sinal amyQ 
de B.amyloquefaciens. e gene fnbB de 

S. aureus que proporciona a ancoragem 
pLDVanc1 

Paccez et al., 
2007 

LDVanc2 
Ancora LTB na parede celular, possui o 

terminador trpA. pLDVanc2 Paccez et al., 
2007 

B A 
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LDVanc3 
Ancora CFAB na parede celular, possui 

o terminador trpA. pLDVanc3 Presente trabalho 

NDH77 
Promotor PgsiB, peptídeo sinal amyQ 

de B.amyloquefaciens e gene hlyA de L. 
monocytogenes. 

pNDH77 
Presente trabalho 

NDH79 Permite a secreção de LLO e a 
produção citoplasmática de LTB pNDH79 Presente trabalho 

 

4.2-) Análise da expressão in vitro 

4.2.1-) Expressão de antígenos por linhagens recombinantes de B. subtilis LDV2 

A análise da expressão in vitro foi realizada com extratos protéicos das 

linhagens recombinantes de B. subtilis submetidos à imunodetecção com anticorpos 

específicos para a proteína LT. Pode-se notar que o extrato da linhagem utilizada 

como controle negativo, LDV1, não reage com o anticorpo específico para a proteína 

LT (figura 7, canaleta 1). Por outro lado, extratos das linhagens pLDV2, crescidas a 

28ºC ou crescidas a 28ºC e submetidas a um choque térmico a 45ºC são capazes de 

expressar a proteína LTB (figura 7, canaletas 2 e 3). A figura mostra também que a 

linhagem LDV2 quando submetida a uma condição de estresse, no caso representado 

pelo choque térmico (figura 7 canaleta 3), produz o antígeno alvo em maiores 

quantidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7 - Imunodetecção da proteína LTB intracelular expressa por B. subtilis LDV2. (1): 
Extrato celular de B. subtilis LDV1; (2): Extrato celular de B. subtilis LDV2 crescido a 28ºC; (3) 
Extrato celular de B. subtilis LDV2 crescido a 28ºC e submetido a choque térmico (45ºC); (4) LT 
purificada detalhe para as subunidades A (30kDa) e B (11,5kDa). 
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4.2.2-) Expressão de antígenos por linhagens recombinantes de B. subtilis: 

Linhagens LDV5, LDV8 e LDV11. 

A imunodetecção, apresentada na figura 8, indica que a expressão da proteína 

LTB ocorreu em B. subtilis transformados com os diferentes plasmídeos. A linhagem 

LDV5, que produz a proteína alvo sob controle do promotor do gene gsiB, foi crescida 

a 37ºC e submetida a um choque térmico a 45ºC (canaletas 2 e 3), sendo que na 

cultura induzida é verificado um aumento no nível de expressão. Extratos da linhagem 

LDV8, que promove a expressão constitutiva da proteína sob controle do promotor do 

gene lepA, não apresentam diferença alguma nos níveis de expressão nas duas horas 

analisadas (canaletas 4 e 5). Os extratos de proteína da linhagem transformada com o 

plasmídeo pLDV11, que promove a expressão de LTB sob controle do promotor do 

gene spac, indicam que houve um vazamento da expressão, já que a proteína é 

detectada tanto antes (canaleta 6) quanto após a adição do indutor (canaleta 7), sendo 

verificado um aumento na expressão após a indução da cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Imunodetecção da proteína LTB, produzida no citoplasma sob o controle de 
diferentes promotores por linhagens recombinantes de B. subtilis. (1): padrão LT purificado. (2) 
Extrato celular de B. subtilis LDV5 (induzida pelo promotor PgsiB) crescido a 37ºC. (3) Extrato 
celular de B. subtilis LDV5 (induzida pelo promotor PgsiB) crescido a 37ºC e submetido a um 
choque térmico (crescido a 37ºC e submetido a um choque térmico a 45ºC). (4) Extrato celular 
de B. subtilis LDV8 (induzida pelo promotor PlepA) crescido a 37ºC. (5) Extrato celular de B. 
subtilis LDV8 (induzida pelo promotor PlepA) crescido a 37ºC por 2h adicionais. (6) Extrato 
celular de B. subtilis LDV11 (induzida pelo promotor Pspac) crescido a 37ºC. (7) Extrato celular 
de B. subtilis LDV11 (induzida pelo promotor Pspac) crescido a 37ºC e induzido com o 
acréscimo de 0,1mM de IPTG por 2h. 
 

4.2.3-) Expressão de antígenos por linhagens recombinantes de B. subtilis: 

Linhagens LDV5, LDVanc2 e LDVsecr2. 

A figura 9 representa a imunodetecção da proteína LTB nas linhagens LDV5, 

LDVanc2 e LDVsecr2. Como observado anteriormente, a proteína LTB é detectada em 
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maiores quantidades na linhagem LDV5, após a indução por choque térmico 

(comparar canaletas 2 e 3). Na linhagem capaz de ancorar a proteína LTB na parede 

celular, nenhuma proteína é detectada antes da indução por choque térmico e antes 

da adição de IPTG, que irá induzir a produção da sortase que promoverá a ancoragem 

da proteína na parede celular (compare canaletas 4 e 5). As diferentes bandas que 

aparecem na linhagem LDVanc2 induzida representam a proteína LTB fusionada à 

fibronectina B (FnbB) de S. aureus, e possíveis produtos de degradação, uma vez que 

linhagens de B. subtilis são conhecidas por secretar proteases. Foi verificado também 

a produção de proteína secretada pela linhagem transformada com o plasmídeo 

pLDVsecr2. De forma semelhante, observamos um aumento na expressão da proteína 

quando a cultura foi submetida a um choque térmico (compare canaletas 6 e 7). Foi 

verificado também que o tamanho do produto gerado é cerca de cinco vezes maior 

que o esperado (compare canaletas 6 e 7 com canaleta 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Imunodetecção da proteína LTB produzida por linhagens recombinantes de B. 
subtilis e acumulada em diferentes compartimentos celulares. (1) LT purificada: detalhe para as 
subunidades A (30kDa) e B (11,5kDa). (2) Extrato celular de B. subtilis LDV5 (expressão 
intracelular) crescido a 37ºC. (3) Extrato celular de B. subtilis LDV5 ((expressão intracelular) 
crescido a 37ºC e submetido a um choque térmico (45ºC). (4) Extrato de parede celular de B. 
subtilis LDVanc2 crescido a 37ºC sem a indução artificial da sortase de L. monocytogenes. (5) 
Extrato de parede celular de B. subtilis LDVanc2 crescido a 37ºC, e submetido a choque 
térmico (45ºC) com a indução da expressão da sortase de L. monocytogenes pela a adição de 
0,1mM de IPTG. (6).) Sobrenadante de cultura de B. subtilis LDVsecr2 crescido a 37ºC. (7) 
Sobrenadante de cultura de B. subtilis LDVsecr2 crescido a 37ºC e submetido a um choque 
térmico (45ºC). 

 

A expressão da proteína LTB ancorada na parede celular da linhagem de B. 

subtilis LDVanc2 foi confirmada também após incubação com anticorpos específicos 

para a proteína LT e revelação em ELISA. A linhagem LDVanc1, que não expressa a 

proteína alvo na parede celular, apresentou absorbância de 0,042 a 492 nm, enquanto 
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a linhagem LDVanc2 apresentou absorbância de 0,25, indicando que o anticorpo 

reconheceu o antígeno expresso na superfície de B. subtilis, conforme representado 

na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Localização na superfície celular da proteína LTB em linhagens de B. subtilis. 
Foram utilizadas duas linhagens: uma que promove o ancoramento da proteína LTB na parede 
celular (LDVanc2) e uma linhagem controle, onde o ancoramento não ocorre (LDVanc1). 
 

4.2.4-) Expressão de linhagens recombinantes de B. subtilis que expressam a 

proteína LTB de ETEC e LLO de L. monocytogenes 

A expressão da proteína LTB na linhagem NDH79 foi confirmada por 

imunodetecção. A linhagem NDH77 foi utilizada como controle, uma vez que não 

possui a capacidade de produzir a proteína LTB no citoplasma (figura 11, canaleta 1). 

Já a linhagem NDH79, mostrou-se capaz de produzir a proteína LTB no citoplasma 

(figura 11, canaleta 3) após a indução por choque térmico. 
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Figura 11 - Imunodetecção da proteína LTB intracelular expressa pela linhagem de B. subtilis 
NDH79. Amostras; (1) extrato celular da linhagem B. subtilis WW02; (2) Proteína LT purificada 
(100ng); e (3) Extrato celular de B. subtilis NDH79 crescido a 37ºC e submetido a choque 
térmico a 45ºC. As amostras foram incubadas com anticorpos anti LT. 
 

A imunodetecção representada na figura 12 demonstra a expressão da 

proteína LLO no meio extracelular das linhagens NDH77 e NDH79 (canaletas 1 e 2), 

enquanto que no sobrenadante da linhagem selvagem LDV4, transformada com o 

plasmídeo pHCMC03 não detectamosa proteína LLO (canaleta 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Imunodetecção da proteína LLO expressa pelas linhagens NDH77 NDH79 de B. 
subtilis. Amostras: (1) Extrato extracelular da linhagem NDH77 de B. subtilis (secreta LLO); (2) 
Extrato extracelular da linhagem NDH79 de B. subtilis (secreta LLO e produz LTB no 
citoplasma); (3) Extrato extracelular de B. subtilis WW02; (4) LLO purificada (110ng). As 
amostras foram incubadas com anticorpos anti-LLO. 
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4.2.5-) Expressão in vitro de linhagens de B. subtilis que expressam a proteína 

CFAB de ETEC 

A figura 13 indica que a expressão da proteína CFAB ocorreu em B. subtilis 

transformado com os plasmídeo pLDV6 tanto em células vegetativas cultivadas a 37°C 

como em células cultivadas a 45°C (compare canaletas A3 e A4). Para a linhagem 

albergando o plasmídeo pLDVanc3, a indução ocorreu em células vegetativas 

submetidas a um choque térmico a 45ºC após a indução da sortase A pela adição de 

IPTG, sendo que ela aparece fusionada à FnbB, representada pelos fragmentos de 

tamanho maior (canaleta B2). Nota-se que assim como a linhagem LDVanc2 a 

linhagem LDVanc3 possui fragmentos de diferentes tamanhos que podem representar 

a degradação da proteína fusionada pelas proteases da linhagem WW02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Imunodetecção da proteína CFAB expressa por linhagens recombinantes de B. 
subtilis. A - Expressão intracelular de CFAB pela linhagem LDV6. Amostras: (1) Extrato celular 
de B. subtilis WW02; (2) CFAB purificada (100ng); (3) Extrato celular de B. subtilis LDV6 
crescido a 37ºC; (4) Extrato celular de B. subtilis LDV6 crescido a 37ºC e submetido a um 
choque térmico a 45ºC; B – Expressão de CFAB ancorado à superfície celular pela linhagem 
LDVanc3. Amostras: (1) CFAB purificada (100ng); (2) Extrato total da linhagem LDVanc3 
induzida a 45ºC com a sortase induzida com a adição de 0,1mM de IPTG; (3) Extrato celular de 
B. subtilis WW02. 
 

A expressão da proteína CFAB, na linhagem LDVanc3 foi confirmada através 

da incubação com anticorpos específicos para a proteína CFAB e revelada com 

solução reveladora de ELISA. A linhagem controle, LDVanc1, apresentou absorbância 

de 0,042 a 492 nm, demonstrando que a proteína CFAB não está sendo expressa na 

superfície dessa linhagem, enquanto a linhagem LDVanc2 apresentou absorbância de 

0,25, indicando que o anticorpo reconheceu o antígeno expresso na superfície de B. 

subtilis, conforme representado na figura 14. 

 

 

A 
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Figura 14 - Localização na superfície celular da proteína CFAB em linhagem recombinante de 
B. subtilis. Foram utilizadas duas linhagens: uma que promove o ancoramento da proteína LTB 
na parede celular (pLDVanc3) e uma linhagem controle, onde o ancoramento não ocorre 
(pLDVanc1). 

 

4.3-) Avaliação da estabilidade segregacional dos plasmídeos de expressão 

construídos 

As figuras 15 a 17 demonstram a estabilidade segregacional, representadas por 

colônias resistentes aos antibióticos neomicina (presente na linhagem de B. subtilis 

WW02) e cloranfenicol (característica dos plasmídeos), dos vetores construídos. 

Foram avaliadas condições in vitro (figura 15) com o cultivo das linhagens em meio LB 

sem antibiótico, e condições in vivo com a administração pela via oral de células 

vegetativas (figura 16) ou esporos (figura 17) a camundongos. Nota-se que a 

estabilidade segregacional nas células vegetativa manteve-se em torno de 90% nas 48 

horas analisadas, tanto in vitro quanto in vivo enquanto que a estabilidade em células 

formadas a partir dos esporos inoculados in vivo foi de 100%. 
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Figura 15 - Estabilidade segregacional in vitro dos plasmídeos de expressão para B. subtilis. 
As linhagens contendo os diferentes plasmídeos foram incubadas em meio LB sem pressão 
seletiva e plaqueadas em meio sólido. As colônias foram replaqueadas em meio seletivo e as 
colônias que não cresciam com a pressão seletiva do antibiótico foram consideradas curadas 
dos plasmídeos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Estabilidade segregacional in vivo dos plasmídeos de expressão para B. subtilis 
construídos. Animais foram inoculados com 1010 células das diferentes linhagens de B. subtilis 
pela via oral. Fezes foram recolhidas e plaqueadas em meio sem antibiótico nos diferentes 
tempos e replaqueadas em meio com a pressão seletiva. As colônias crescidas em meio sem 
antibiótico e que não cresceram no meio com pressão seletiva foram consideradas curadas dos 
plasmídeos. 
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Figura 17 - Estabilidade segregacional in vivo dos plasmídeos de expressão para B. subtilis em 
esporos. Animais formam inoculados com 109 esporos das diferentes linhagens pela via oral. 
Fezes foram recolhidas e fervidas, para eliminação de qualquer célula vegetativa, e plaqueadas 
em meio sem antibiótico nos diferentes tempos e replaqueadas em meio com a pressão 
seletiva. As colônias crescidas em meio sem antibiótico e que não cresceram no meio com 
pressão seletiva foram consideradas livres dos plasmídeos. 

 

4.4-) Análise da imunogenicidade de linhagens recombinantes de B. subtilis em 
camundongos C57BL/6 

4.4.1-) Avaliação da produção de anticorpos séricos (IgG) e secretados na 

mucosa (IgA) em camundongos imunizados com a linhagem LDV2 

Os resultados de resposta de IgG sérico anti-LTB em animais imunizados com 

a linhagemLDV2 estão apresentados na figura 18. Animais imunizados pela via oral 

com células vegetativas incubadas a 28ºC e submetidas a um choque térmico a 45°C 

por duas horas, apresentaram títulos maiores (título de IgG total de 2.150) do que 

aqueles imunizados com bactérias incubadas e mantidas a 28°C (título de IgG total de 

500) após a última dose. Resultados semelhantes foram obtidos com os animais 

imunizados pela via intraperitoneal, onde as bactérias foram submetidas a um choque 

térmico a 45°C por duas horas induziram títulos de anticorpos IgG específicos para 

LTB superiores aos animais imunizados com bactérias cultivadas a 28°C. Valores mais 

altos de IgG anti-LTB foram detectados após a terceira dose no grupo imunizado com 

bactérias incubadas a 45°C. Pode-se verificar na figura, que nos animais imunizados 

com esporos pela via oral observamos títulos de IgG anti-LTB semelhantes aos 

encontrados com bactérias cultivadas a 28°C (título de IgG total de 500). Por outro 



52 

 

lado, os títulos de IgG anti-LTB nos animais imunizados com esporos pela via 

intraperitoneal mostraram comportamento semelhante àqueles imunizados com 

células vegetativas incubadas a 45°C, com títulos mais elevados observados após a 

terceira dose (título de IgG total de 7.650). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra LTB em camundongos 
fêmea imunizados pela via oral ou intraperitoneal (i.p) com células vegetativas ou esporos da 
linhagem de B. subtilis LDV2. Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG 
específicos contra LTB determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada 
grupo. As amostras foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da figura 
e pelo sombreamento das colunas. Todos os animais imunizados pela via oral receberam nove 
doses enquanto que os animais imunizados pela via parenteral receberam 3 doses da vacina, 
conforme indicado no texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-imune foram 
descontados dos valores medidos nos animais vacinados. O símbolo (*) indica relevância 
significativa em relação à linhagem LDV1 com p < 0,05. 
 

A resposta de IgA anti-LTB secretado nas fezes dos animais também foi 

monitorada nos animais imunizados com a linhagem recombinante de B. subtilis. Os 

resultados apresentados na figura 19 indicam que tanto células vegetativas, incubadas 

a 28° ou submetidas a um choque térmico a 45°C, como esporos da linhagem de B. 

subtilis transformada com o plasmídeo pLDV2 induziram níveis mais elevados de IgA 

fecal anti-LTB após a sexta dose das vacinas com títulos de 143, 329 e 234, para 

animais imunizados pela via oral com células vegetativas incubadas a 28°C, 45°C ou 

esporos, respectivamente. Animais imunizados pela via parenteral apresentaram 

títulos de IgA anti-LTB, em geral, inferiores a 50 (Figura 19). 
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Figura 19 – Indução da produção de anticorpos secretados (IgA) contra LTB em camundongos 
fêmea imunizados pela via oral ou intraperitoneal (i.p.) com células vegetativas ou esporos da 
linhagem de B. subtilis LDV2. Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgA 
específicos contra LTB determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada 
grupo. As amostras foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da 
figura. Todos os animais imunizados pela via oral receberam nove doses enquanto que os 
animais imunizados pela via parenteral receberam 3 doses da vacina, conforme indicado no 
texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-imune foram descontados dos 
valores medidos nos animais vacinados. 
 

4.4.1.1-) Determinação da resposta de subclasses de IgG induzida em animais 

imunizados pela via oral com a linhagem LDV2 

A análise do padrão de respostas de subclasses de anticorpos IgG em animais 

inoculados com células vegetativas da linhagem LDV2 tanto para animais imunizados 

pela via oral com células ou esporos da linhagem LDV2 mostrou a predominância de 

anticorpos da subclasse IgG2a. Por outro lado, os animais imunizados pela via 

intraperitoneal produzem predominantemente anticorpos da subclasse IgG1, conforme 

demonstrado na figura 20. 
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Figura 20 - Resposta de subclasses de IgG em camundongos imunizados pela via oral ou pela 
via intraperitoneal a com a linhagem LDV2. As coletas de soro foram feitas em animais que 
foram inoculados com esporos (círculos) ou células vegetativas (losangos), pela via oral 
(símbolos cheios) ou pela via intraperitoneal (símbolos vazios) de B. subtilis LDV2. 
 

4.4.1.2-) Neutralização da toxina LT por anticorpos anti-LTB gerados em animais 

imunizados com linhagens vacinais de B. subtilis 

A tabela 3 indica o título de inibição de ligação ao gangliosídeo GM1 da toxina 

LT incubada com anticorpos produzidos por animais imunizados pela via oral com 

células ou esporos das linhagens recombinantes de B. subtilis. Pode-se notar que o 

soro de animais imunizados tanto com células ou esporos da linhagem LDV2 é capaz 

de inibir a ligação da toxina ao receptor GM1. 

 

Tabela 3 - Inibição in vitro da toxina LT incubada com diferentes anticorpos produzidos por 

camundongos imunizados com linhagens recombinantes de B. subtilis. 

Linhagem Título de IgG Título de neutralização de LT 

Pré-imune 0 0 

Células LDV1 99 0 

Células LDV2 2150 2,85 

Esporos LDV1 109 0 

Esporos LDV2 500 2,65 

Anti-LT 5,5 x 105 8,25 
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4.4.2-) Avaliação de diferentes parâmetros na indução de resposta de anticorpos 

em camundongos imunizados com linhagens recombinantes de B. subtilis. 

4.4.2.1-) Avaliação da influência de diferentes promotores na produção de 

anticorpos séricos (IgG) e secretados na mucosa (IgA) em camundongos  

Os resultados de resposta de IgG sérico anti-LTB em camundongos 

imunizados pela via oral com células vegetativas capazes de expressar a proteína LTB 

sob controle do promotor PgsiB apresentaram títulos maiores do que aqueles 

imunizados com bactérias produtoras do antígeno sob controle do promotor PlepA ou 

sob controle do promotor Pspac (títulos de IgG total de 1005, 700 e 620 

respectivamente) após a última dose (figura 21). Nota-se que não há diferença 

significativa entre os grupos imunizados com células transformadas com plasmídeos 

que produzem a proteína sob o controle dos promotores PlepA e Psapc. Em 

comparação com os animais imunizados com esporos pela via oral observamos uma 

mudança no perfil de reposta, já que a resposta do grupo imunizado com a linhagem 

que é induzida em condições de estresse continua maior (título de IgG total de 400), 

porém os outros dois grupos apresentam diferenças. O grupo imunizado com esporos 

de células transformadas com o plasmídeo que proporciona a expressão constitutiva 

do antígeno apresenta maior título (título de IgG total de 320) que o induzido por IPTG 

(título de IgG total de 75), como demonstrado na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com células vegetativas das linhagens de B. subtilis LDV4 
(transformada com pHCMC03), LDV5 (produz LTB sob controle do promotor PgsiB), LDV8 
(produz LTB sob controle do promotor PlepA), e LDV11(produz LTB sob controle do promotor 
Pspac). Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra LTB 
determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As amostras 
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foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da figura e pelo 
sombreamento das colunas. Todos os animais imunizados receberam nove doses conforme 
indicado no texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-imune foram 
descontados dos valores medidos nos animais vacinados. O símbolo (*) indica relevância 
significativa em relação à linhagem LDV4 com p < 0,05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com esporos das linhagens de B. subtilis LDV4 
(transformada com pHCMC03), LDV5 (produz LTB sob controle do promotor PgsiB), LDV8 
(produz LTB sob controle do promotor PlepA), e LDV11(produz LTB sob controle do promotor 
Pspac). Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra LTB 
determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As amostras 
foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da figura e pelo 
sombreamento das colunas. Todos os animais imunizados receberam nove doses conforme 
indicado no texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-imune foram 
descontados dos valores medidos nos animais vacinados. O símbolo (*) indica relevância 
significativa em relação à linhagem LDV4 com p < 0,05. 
 

Em relação às respostas de IgA anti-LTB secretado nas fezes, foi observada 

uma tendência semelhante ao que ocorre para o padrão de IgG sérico, tanto para 

células vegetativa, com títulos de 200, 110 e 115 para os grupos imunizados com 

células das linhagens LDV5, LDV8 e LDV11 respectivamente, quanto para esporos, 

com os títulos de 90, 75 e 60 das mesmas linhagens, conforme figuras 23 e 24. Os 

valores são mais altos ao se compararem com o controle negativo com títulos de 

aproximadamente 50. 
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Figura 23 - Indução da produção de anticorpos fecais (IgA) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com células vegetativas das linhagens de B. subtilis LDV4 
(transformada com pHCMC03), LDV5 (produz LTB sob controle do promotor PgsiB), LDV8 
(produz LTB sob controle do promotor PlepA) e LDV11(produz LTB sob controle do promotor 
Pspac). Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgA específicos contra LTB 
determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As amostras 
foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da figura e pelo 
sombreamento das colunas. Todos os animais imunizados pela via oral receberam nove doses 
da vacina, conforme indicado no texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-
imune foram descontados dos valores medidos nos animais vacinados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Indução da produção de anticorpos fecais (IgA) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com esporos das linhagens de B. subtilis LDV4 
(transformada com pHCMC03), LDV5 (produz LTB sob controle do promotor PgsiB), LDV8 
(produz LTB sob controle do promotor PlepA) e LDV11(produz LTB sob controle do promotor 
Pspac). Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgA específicos contra LTB 
determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As amostras 
foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da figura e pelo 
sombreamento das colunas. Todos os animais imunizados pela via oral receberam nove doses 
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da vacina, conforme indicado no texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-
imune foram descontados dos valores medidos nos animais vacinados. 
 

4.4.2.2-) Avaliação da influência da localização do antígeno na produção de 

anticorpos séricos (IgG) e secretados na mucosa (IgA) em camundongos  

Animais imunizados pela via oral com células vegetativas capazes de 

expressar a proteína LTB ancorada na parede celular (linhagem LDVanc2) 

apresentaram título de IgG total de 2.500, maiores que aqueles encontrados em 

animais imunizados com bactérias da linhagem LDV5 capazes de expressar o 

antígeno intracelularmente (título de IgG total de 1005) e aqueles imunizados com 

linhagem LDVsecr2, capazes de secretar a proteína (título de IgG total de 195) após a 

última dose (figura 25). Nos animais imunizados com esporos pela via oral foram 

observados títulos de IgG anti-LTB diferentes dos encontrados com células 

vegetativas. Animais imunizados com esporos da linhagem LDV5 apresentaram título 

de IgG maior (IgG total de 450) quando comparados com os outros vetores. Já os 

animais imunizados com esporos da linhagem LDVsecr2 apresentaram título de IgG 

maiores do que aqueles imunizados com esporos da linhagem LDVanc2 (título de IgG 

total 200 e 195 respectivamente) (figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com células vegetativas da linhagem de B. subtilis LDV4 
(transformada com pHCMC03), LDV5 (produz LTB intracelularmente), LDVanc2 (capaz de 
ancorar a proteína LTB na parede celular) e LDVsecr2 (capaz de secretar LTB no meio 
extracelular). Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra 
LTB determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As 
amostras foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da figura e pelo 
sombreamento das colunas. Todos os animais imunizados receberam nove doses conforme 
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indicado no texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-imune foram 
descontados dos valores medidos nos animais vacinados. Os símbolos (*) e (**) indicam 
relevância significativa em relação à linhagem LDV4 com p < 0,05 e p<0,005 respectivamente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com esporos das linhagens B. subtilis LDV4 (transformada 
com pHCMC03), LDV5 (produz LTB intracelularmente), LDVanc2 (capaz de ancorar a proteína 
LTB na parede celular) e LDVsecr2 (capaz de secretar LTB no meio extracelular). Os 
resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra LTB determinados 
com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As amostras foram colhidas 
nos dias 13, 27 e 41 conforme indicado no inserto da figura e pelo sombreamento das colunas. 
Todos os animais imunizados receberam nove doses conforme indicado no texto. Os valores 
de títulos encontrados nas amostras pré-imune foram descontados dos valores medidos nos 
animais vacinados. O símbolo (*) indica relevância significativa em relação à linhagem LDV4 
com p < 0,05 
 

As respostas de IgA anti-LTB secretado nas fezes dos animais também foram 

monitoradas. Os resultados apresentados na figura 27 indicam que o padrão de 

resposta foi semelhante àquele encontrado para IgG sérico tanto para os animais 

imunizados com células vegetativas quanto para aqueles imunizados com esporos. 

Animais imunizados pela via oral com células vegetativas da linhagem LDVanc2 e 

LDV5 apresentaram títulos de IgA secretado nas fezes maiores que aqueles 

encontrados em animais imunizados com bactérias da linhagem LDVsecr2 (títulos 210, 

200 e 60 respectivamente). 

Animais imunizados com esporos das linhagens de B. subtilis LDV5 

apresentam níveis de IgA secretado maiores do que animais imunizados com esporos 

da linhagem LDVanc2 e LDVsecr2, com títulos de 90, 65 e 65 respectivamente (figura 

28). 
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Figura 27 - Indução da produção de anticorpos fecais (IgA) contra LTB em camundongos 
fêmea imunizados pela via oral com células vegetativas da linhagem de B. subtilis LDV4 
(transformada com pHCMC03), LDV5 (produz LTB intracelularmente), LDVanc2 (capaz de 
ancorar a proteína LTB na parede celular) e LDVsecr2 (capaz de secretar LTB no meio 
extracelular). Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra 
LTB determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As 
amostras foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da figura e pelo 
sombreamento das colunas. Todos os animais imunizados receberam nove doses conforme 
indicado no texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-imune foram 
descontados dos valores medidos nos animais vacinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Indução da produção de anticorpos fecais (IgA) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com esporos da linhagem de B. subtilis LDV4 (transformada 
com pHCMC03), LDV5 (produz LTB intracelularmente), LDVanc2 (capaz de ancorar a proteína 
LTB na parede celular) e LDVsecr2 (capaz de secretar LTB no meio extracelular). Os 
resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra LTB determinados 
com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As amostras foram colhidas 
nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto da figura e pelo sombreamento das colunas. 
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Todos os animais imunizados receberam nove doses conforme indicado no texto. Os valores 
de títulos encontrados nas amostras pré-imune foram descontados dos valores medidos nos 
animais vacinados. 
 

4.4.2.3-) Determinação da resposta de subclasses de IgG em animais imunizados 

com as linhagens de B. subtilis LDV5 e LDVanc2 

As respostas de anticorpos IgG em animais inoculados com células vegetativas 

da linhagem LDVanc2 foram as maiores detectadas em animais imunizados com 

linhagens vacinais de B. subtilis, enquanto que em animais inoculados com esporos a 

maior resposta de anticorpos foi obtida com a a linhagem LDV5. Foram realizadas as 

análises de subclasses de IgG (IgG2a e IgG1) no soro dos animais imunizados com 

células vegetativas ou esporos da linhagem LDVanc2 e com células vegetativas ou 

esporos da linhagem LDV5. Os resultados estão descritos na figura 29 demonstram a 

prevalência de anticorpos da subclasse IgG2a. 

 

 
Figura 29 - Resposta de subclasses de IgG em camundongos imunizados pela via oral com as 
linhagens LDVanc2 e LDV5. As coletas de soro foram feitas em animais que foram inoculados 
com esporos (símbolos abertos) ou células vegetativas (símbolos cheios) de B. subtilis LDV5 
(círculos) ou LDVanc2 (quadrados) 
 

4.4.2.4-) Neutralização da toxina LT in vitro e desafio em camundongos C57BL/6 

com a toxina purificada 

A tabela 4 indica os títulos de inibição de ligação da toxina LT ao gangliosídeo 

GM1. Amostras de LT foram incubadas com anticorpos produzidos por animais 

imunizados pela via oral com células ou esporos das linhagens recombinantes de B. 

subtilis. Pode-se notar que os anticorpos gerados em animais imunizados com células 
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ou esporos da linhagem LDV5, produtora de LTB, são capazes de inibir a ligação da 

toxina ao receptor GM1. Resultado semelhante foi obtido com soro de animais 

imunizados com células da linhagem LDVanc2. 

 

Tabela 4 - Inibição in vitro da toxina LT incubada com diferentes anticorpos produzidos por 

camundongos imunizados com linhagens recombinantes de B. subtilis. 

Linhagem Título de IgG Título de neutralização de LT 

Pré-imune 0 0 

Células LDV4 99 0 

Células LDV5 1005 2,8 

Células LDVanc2 2500 3,1 

Esporos LDV4 109 0 

Esporos LDV5 450 2,6 

Esporos LDVanc2 200 1,3 

Anti-LT 5,5 x 105 8,25 

 

Com o objetivo de validar o modelo de B. subtilis como veículo vacinal tanto na 

forma de esporos quanto na forma de células como veículos vacinais, foi realizado 

desafio pela via intraperitoneal com dose letal da toxina LT purificada. A figura 30 

mostra o acompanhamento durante sete dias de animais imunizados pela via oral com 

as linhagens vacinais LDV5 e LDVanc2 e desafiados com a toxina LT. Pode-se notar 

que os animais imunizados com células vegetativas ou esporos da linhagem LDV5 têm 

um percentual de sobrevivência de 50% ao final do tempo de observação, enquanto 

que aqueles imunizados com células vegetativas da linhagem LDVanc2 não são 

protegidos do desafio. 
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Figura 30 - Desafio de camundongos C57BL/6 imunizados com linhagens recombinantes de B. 
subtilis. Grupos de quatro animais foram desafiados intraperitonealmente com LT purificada 
duas semanas após a última dose oral da linhagem vacinal. Os animais foram imunizados com 
linhagens conforme indicado pelos símbolos: (�) Células da linhagem LDV4; (�) Células da 
linhagem LDV5; (�) Células de LDVanc2. e (●) Esporos da linhagem LDV5. 
 

4.4.3-) Avaliação da imunogenicidade de B. subtilis co-expressando LTB e LLO 

em diferentes compartimentos celulares 

Foi avaliada a resposta de IgG sérico específico para a proteína LTB em 

camundongos imunizados com células vegetativas ou esporos das linhagens LDV5, 

NDH77 e NDH79. Os dados demonstram a diminuição nos níveis de anticorpos anti-

LTB quando a proteína é co-expressa com LLO. Não foram observadas diferenças nos 

níveis de IgG total em animais inoculados com linhagens que expressam somente LLO 

em relação àquelas que produzem tanto LTB quanto LLO. O padrão de resposta 

obtido foi o mesmo em animais inoculados com células vegetativas (figura 31) ou 

esporos (figura 32), indicando que os camundongos não desenvolveram respostas de 

anticorpos específicos para LTB. 
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Figura 31 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com células vegetativas das linhagens de B. subtilis LDV4, 
LDV5, NDH77 e NDH79. Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG 
específicos contra LTB determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada 
grupo. As amostras foram colhidas nos dias 13, 27 e 41 conforme indicado na figura. Todos os 
animais imunizados receberam nove doses conforme indicado no texto. Os valores de títulos 
encontrados nas amostras pré-imune foram descontados dos valores medidos nos animais 
vacinados. 
 

 

 
Figura 32 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra LTB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com esporos das linhagens de B. subtilis LDV4, LDV5, 
NDH77 e NDH79. Os resultados estão apresentados na forma de títulos de IgG específicos 
contra LTB determinados com misturas das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As 
amostras foram colhidas nos dias 13, 27 e 41 conforme indicado na figura. Todos os animais 
imunizados receberam nove doses conforme indicado no texto. Os valores de títulos 
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encontrados nas amostras pré-imune foram descontados dos valores medidos nos animais 
vacinados. 
 

4.4.4-) Efeito adjuvante de LT co-administrada a linhagens vacinais de B. subtilis 

Animais imunizados pela via oral com células vegetativas da linhagem 

LDVanc3, capazes de expressar a proteína CFAB ancorada na parede celular, 

apresentaram títulos maiores (título de IgG total de 715) do que aqueles imunizados 

com bactérias da linhagem LDV6 capazes de expressar o antígeno intracelularmente 

(título de IgG total de 319). A análise do efeito adjuvante da toxina LT foi testada pela 

co-administração de 40µg da toxina junto com a dose vacinal das linhagens 

recombinantes. Foi observado que animais imunizados com a toxina e células 

vegetativas capazes de expressar a proteína CFAB no citoplasma apresentaram título 

de IgG total 1,51 x maior do que em animais imunizados somente com a linhagem 

vacinal (título de IgG total de 482 contra 319) após a nona dose. O aumento foi 

proporcional ao encontrado quando comparamos os títulos de IgG total em animais 

imunizados com a linhagem LDVanc3 com o adjuvante (título de 1.112) e LDVanc3 

sem a adição do mesmo (título de 710) no mesmo período de observação, conforme 

demonstrado na figura 33. Foi verificado também o efeito adjuvante da toxina LT em 

animais imunizados com esporos da linhagem LDV6 (capaz de expressar o antígeno 

no citoplasma bacteriano). Houve um aumento de 1,52 x nos níveis de IgG total 

quando o esporo foi co-administrado com a toxina (título de IgG total de 430) em 

relação aos animais imunizados somente com os esporos da linhagem recombinante 

(título de IgG total de 280) após a nona dose conforme demonstrado na figura 34. 
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Figura 33 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra CFAB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com células vegetativas das linhagens de B. subtilis LDV4, 
LDV6 ou LDVanc3 puras ou acrescidas de 40µg de LT por dose. Os resultados estão 
apresentados na forma de títulos de IgG específicos contra CFAB determinados com misturas 
das amostras colhidas dos animais de cada grupo. As amostras foram colhidas nos dias 13, 27 
e 41, conforme indicado no inserto da figura e pelo sombreamento das colunas. Todos os 
animais imunizados receberam nove doses conforme indicado no texto. Os valores de títulos 
encontrados nas amostras pré-imune foram descontados dos valores medidos nos animais 
vacinados. O símbolo (*) indica relevância significativa em relação à linhagem LDV4 com p < 
0,05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Indução da produção de anticorpos séricos (IgG) contra CFAB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com esporos das linhagens B. subtilis LDV4, LDV6 pura ou 
acrescida de 40µg de LT por dose. Os resultados estão apresentados na forma de títulos de 
IgG específicos contra CFAB determinados com misturas das amostras colhidas dos animais 
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de cada grupo. As amostras foram colhidas nos dias 13, 27 e 41, conforme indicado no inserto 
da figura e pelo sombreamento das colunas. Todos os animais imunizados receberam nove 
doses conforme indicado no texto. Os valores de títulos encontrados nas amostras pré-imune 
foram descontados dos valores medidos nos animais vacinados. O símbolo (*) indica 
relevância significativa em relação à linhagem LDV4 com p < 0,05 
 

A resposta de anticorpos IgA secretados nas fezes também foi monitorada. 

Animais imunizados com células vegetativas das linhagens LDV6 e LDVanc3 

apresentam títulos de sIgA de 15,2 e 18,9 respectivamente. A co-administração das 

mesmas linhagens com 40µg de LT purificada aumentou em 2,5 vezes os níveis de 

anticorpos secretados nas fezes, atingindo os valores de 31 nos animais imunizados 

com a linhagem LDV6 e LT e 45,78 naqueles imunizados com as linhagens LDVanc3 

e LT. Nos animais imunizados com esporos da linhagem LDV6 foram obtidos níveis de 

sIgA de 10 e 20,12 quando co-administrado com 40µg do adjuvante, conforme descrito 

na figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Indução da produção de anticorpos fecais (IgA) contra CFAB em camundongos 
C57BL/6 imunizados pela via oral com células vegetativas das linhagens de B. subtilis LDV4, 
LDV6 e LDVanc3 na presença ou não de 40µg de LT, e de esporos da linhagem LDV4 e LDV6 
(com ou sem 40µg do adjuvante LT). Os resultados estão apresentados na forma de títulos de 
IgA específicos contra CFAB determinados com misturas das amostras colhidas dos animais 
oral receberam nove doses da vacina, conforme indicado no texto. Os valores de títulos 
encontrados nas amostras pré-imune foram descontados dos valores medidos nos animais 
vacinados. 
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5-) DISCUSSÃO 

5.1-) B. subtilis e vacinas de mucosas: desenvolvimento de vetores de 
expressão de proteínas heterólogas e validação do modelo vacinal 

A imunização por via de mucosa traz uma série de vantagens em relação à 

administração de vacinas por vias parenterais, como a ausência de riscos de 

transmissão de doenças, uma maior aceitação por parte da população, facilidade na 

administração e, principalmente, a capacidade de estimular respostas imunológicas 

secretoras capazes de bloquear a entrada de patógenos pelas vias de mucosas. 

Existem diversas estratégias para o desenvolvimento de vacinas de mucosas dentre 

as quais podem ser citadas os sistemas que protegem os antígenos vacinais da 

degradação durante a passagem pelo trato gastrointestinal, como os lipossomos e 

formas atenuadas de vírus ou bactérias patogênicas. Apesar de largamente 

empregada, a estratégia de utilizar vírus ou bactérias atenuadas gera dúvidas sobre a 

segurança uma vez que, apesar de remota, existe a possibilidade de reversão da 

atenuação. Uma alternativa a essa preocupação está no desenvolvimento de 

estratégias vacinais utilizando como carregadores de antígenos bactérias não 

patogênicas como linhagens de Lactococcos lactis, Lactobacillus sp, Streptococcus 

gordonii, e espécies não patogênicas de Staphylococcus (FISCHETTI; MEDAGLINI; 

POZZI; MEDAGLINI et al, 1997; ). A utilização dessas linhagens como transportadoras 

de antígenos vacinais administrados por via oral traz vantagens em relação ao uso de 

linhagens atenuadas, pois, além da ausência de risco para reversão à virulência, 

muitas dessas linhagens têm um comprovado efeito probiótico capaz de regularizar a 

microbiota intestinal após distúrbios diarréicos provocados por infecções com 

patógenos entéricos (HOA et al., 2000; HONG; DUC; CUTTING, 2005). 

O modelo empregado no trabalho foi baseado em B. subtilis, uma bactéria 

comumente encontrada no solo e sobre a qual estão disponíveis um grande número 

de informações genéticas e fisiológicas. Essa bactéria é modelo para estudos 

genéticos de bactérias gram-positivas e é amplamente utilizada na indústria tanto pela 

capacidade de síntese de compostos biologicamente ativos como pela capacidade de 

expressar proteínas heterólogas de forma estável. Além de não ser patogênica e não 

colonizar tecidos, ela recebe a denominação GRAS por órgãos reguladores como o 

FDA, produz esporos que são considerados a forma de vida de maior resistência 

encontrada no planeta, podendo ser estocados indefinidamente sem a necessidade de 

cuidados especiais em relação à temperatura, por exemplo. Esporos de B. subtilis 
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também são comercializados como tratamento probiótico para distúrbios 

gastrointestinais tanto em países do oriente como em grande parte da Europa. 

O maior empecilho para a larga utilização de B. subtilis como produtor de 

proteínas heterólogas recai sobre as características dos plasmídeos disponíveis para 

esse organismo. Os vetores plasmidiais comumente empregados derivam de 

plasmídeos naturais de S. aureus, como pUB110 (GRYCZAN; DUBNAU, 1978), 

pC194 (EHRLICH, 1977) e pE194 (GRYCZAN; DUBNAU, 1978) e, apesar de se 

replicarem de maneira estável em B. subtilis, a introdução de informações genéticas 

exógenas pode gerar instabilidade estrutural e segregacional. Essas características 

desencadearam o desenvolvimento de vetores integrativos, onde a informação 

genética introduzida é ladeada por regiões homólogas de genes não essenciais da 

bactéria tais como amyE (SHIMOTSU; HENNER, 1986), thrC (GUÉROUT-FLEURY; 

FRANDSEN; STRAGIER, 1996) e lacA (HÄRTL et al, 2001) e uma vez transformada 

com o plasmídeo recombinante, a informação genética é integrada de maneira estável 

no cromossomo bacteriano através de evento de dupla recombinação. 

As estratégias utilizando B. subtilis como veículo vacinal que apresentaram as 

melhores respostas de anticorpos em animais imunizados utilizam um sistema de 

integração da informação genética no cromossomo da bactéria. A estratégia 

desenvolvida por pesquisadores ingleses e italianos envolve a fusão do gene de 

interesse, a um gene que codifica proteínas presentes na capa externa do esporo 

dessa bactéria (ISTICATO et al., 2001). Nesse modelo, o fragmento C da toxina 

tetânica foi fusionado à proteínas de B. subtilis, CotB ou CotC, gerando uma proteína 

híbrida apresentada na capa externa do esporo sendo que animais imunizados com 

essas linhagens foram capazes de desenvolver respostas específicas sistêmicas e 

secretadas contra o antígeno alvo (DUC et al., 2003, 2007; ISTICATO et al., 2001; 

MAURIELLO et al., 2004; OGGIONI et al., 2003; RICCA; CUTTING, 2003; UYEN; 

HONG; CUTTING, 2007).  

O isolamento de um plasmídeo que apresenta replicação do tipo teta e a 

construção do vetor pMTLBS72 (TITOK et al., 2003) possibilitou o desenvolvimento de 

vetores que podem ser utilizados tanto para a produção de proteína heterólogas 

(NGUYEN et al., 2005) quanto para a aplicação no desenvolvimento de vacinas 

(PACCEZ et al., 2006, 2007). Inicialmente a construção do vetor pLDV1 que possui o 

promotor do gene gsiB permitiu o desenvolvimento do vetor pLDV2, capaz de 

expressar a subunidade B da toxina termo-lábil de ETEC. 

A linhagem LDV2 foi analisada quanto à estabilidade segregacional in vitro e in 

vivo. A análise in vitro demonstrou que 88% das células crescidas sem pressão 

seletiva mantiveram o plasmídeo ao fim das 48 horas analisadas. A análise in vivo 
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demonstrou que, quando células eram administradas pela via oral, a estabilidade 

encontrada também era alta (88%) enquanto que todas as células recuperadas das 

fezes de animais administrados com esporos apresentavam o plasmídeo indicando 

uma estabilidade de 100%. A estabilidade encontrada é satisfatória visto que a 

indução in vitro é realizada por 2 horas, e que trabalhos anteriores demonstram que 

células vegetativas persistem por no máximo 12 horas dentro do organismo 

hospedeiro (DUC; HONG; CUTTING, 2003; HOA et al., 2001;). A indução in vitro 

ocorreu após crescimento a 28ºC, mas o choque térmico a 45 ºC causou um aumento 

de 5 vezes na quantidade de proteína expressa (passando de 10 ng por 108 células 

para 50 ng por 108 células), demonstrando que o promotor utilizado é facilmente 

ativado com o aumento da temperatura o que possibilita uma fácil manipulação para a 

imunização de camundongos. 

Camundongos C57BL/6 foram imunizados tanto com células vegetativas 

quanto esporos, pelas vias intraperitoneal e oral. Os resultados obtidos demonstraram 

que o sistema baseado no vetor epissomal é funcional para a imunização pelas duas 

vias, sendo que a utilização de células vegetativas induzidas a 45ºC induz uma maior 

resposta de anticorpos fato que pode ser explicado pela maior quantidade de proteína 

presente no interior da célula após a indução. A observação do desencadeamento de 

respostas de anticorpos em animais imunizados com esporos aumenta a relevância do 

sistema desenvolvido uma vez que no sistema empregado o antígeno alvo é produzido 

somente pelas células vegetativas. Portanto, respostas de anticorpos sistêmicos e 

secretados em animais imunizados pela via oral com esporos recombinantes reforçam 

observações anteriores de que o esporo bacteriano desenvolve um ciclo completo de 

germinação dentro do organismo imunizado e o promotor PgsiB é ativado durante 

esse período (CASULA; CUTTING, 2002; DUC; HONG; CUTTING, 2003; DUC et 

al.,2004; HOA et al., 2001; SPINOSA et al., 2000; TAM et al., 2006). 

 

5.2-) A busca por um promotor ideal 

Demonstrada a funcionalidade do sistema baseado na expressão epissomal de 

antígenos em células de B. subtilis, foram procuradas maneiras de aperfeiçoar o 

sistema desenvolvido. A descrição de plasmídeos que promovem a produção de 

proteínas heterólogas sob controle de diferentes promotores (NGUYEN et al., 2006) 

possibilitou o teste de diferentes vetores e a escolha daquele que desencadeasse a 

melhor resposta de anticorpos em camundongos. Esses plasmídeos possuem 

melhorias que possibilitam um controle mais eficiente na produção de proteínas em B. 

subtilis, já que possuem o terminador transcricional trpA logo após a seqüência do 
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gene introduzido. Devido a essa característica, uma nova versão do vetor, o vetor 

pLDV5, capaz de expressar LTB sob controle do promotor PgsiB foi construída. As 

outras versões também codificam para a proteína LTB, porém sob controle de outros 

promotores: o pLDV8 está sob controle do promotor PlepA, um promotor constitutivo e 

o vetor pLDV11 está sob controle do promotor Pspac, induzido pela adição de IPTG. 

Assim como o vetor pLDV2, os vetores construídos têm alta estabilidade 

segregacional in vitro (em torno de 88% após 48 horas) e in vivo (88% quando 

administrados como células e 100% quando administrados como esporos a animais). 

A análise da expressão in vitro indicou que o vetor que proporciona uma maior 

quantidade de proteína expressa é aquele que possui o promotor PgsiB induzido em 

condições de estresse (30 ng por 108 células após a indução), em relação ao vetor sob 

controle do PlepA (10 ng por 108 células após a indução) e o promotor induzido por 

IPTG, Pspac (10 ng por 108 células após a indução). 

Os níveis de anticorpos obtidos em animais imunizados com células 

submetidas à indução foram maiores nos animais imunizados com a linhagem LDV5, 

indicando, como observado anteriormente para a linhagem LDV2, que quanto maior 

quantidade de proteína expressa, maiores são os títulos de anticorpos desenvolvidos 

nos animais. Os níveis de anticorpos obtidos em animais imunizados com esporos 

indicam que a linhagem LDV5 mostrou-se mais imunogênica. Por outro lado, as 

respostas induzidas em animais inoculados com os esporos da linhagem LDV8 (sob 

controle de PlepA) são maiores do que aquelas obtidas com a linhagem LDV11 

(controle de Pspac). Essas observações podem ser explicadas pela germinação do 

esporo, seja no trato gastrointestinal ou no fagossomo de células fagocíticas. A 

germinação do esporo no ambiente inóspito do interior do hospedeiro é suficiente para 

desencadear a ativação do promotor PgsiB e promover a produção do antígeno LTB, 

já no caso do promotor PlepA, o fato de estar sempre ativo, faz com que a produção 

do antígeno alvo seja, mesmo que em pequenas quantidades, constante. Por outro 

lado, o promotor Pspac é inativo in vivo e a ausência do indutor impossibilita a 

expressão da proteína LTB após a germinação. 

 

5.3-) Otimização do sistema vacinal baseado em B. subtilis 

A confirmação da funcionalidade do sistema vacinal baseado em plasmídeos 

epissomais e a seleção do promotor PgsiB, ativado tanto in vitro como in vivo, 

possibilitou o teste de outros parâmetros na avaliação da imunogenicidade de B. 

subtilis. A apresentação do antígeno no citoplasma celular pode envolver mudanças 

estruturais no antígeno, o que pode influenciar na imunogenicidade da formulação 
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vacinal. Em bactérias gram-positivas a ausência de membrana externa facilita 

manipulação genética para a secreção e até mesmo ancoramento de proteínas 

heterólogas. Sistemas vacinais baseados em linhagens de L. lactis demonstram um 

aumento na imunogenicidade quando o antígeno é ancorado à parede celular 

(BERMUDEZ-HUMARAN et al. 2005, 2004, 2002; CORTES-PEREZ et al., 2005). No 

sistema descrito no nosso trabalho um peptídeo sinal foi introduzido no vetor 

pHCMC03, gerando o plasmídeo pLDVsecr1, que permite a secreção do antígeno alvo 

em condições de estresse. A seqüência sinal escolhida foi a do gene amyQ de B. 

amyloliquefaciens, um dos mais conhecidos e facilmente manipulado. 

A construção do vetor que possibilita o ancoramento de proteínas (pLDVanc1) 

foi realizada pela clonagem do gene que codifica para a proteína FnbB no vetor 

pLDVsecr1. A estratégia adotada foi arquitetada de modo a permitir a fusão do 

antígeno alvo à FnbB, proteína que em S. aureus desempenha papel importante na 

adesão e invasão, responsável pela ligação à fibronectina humana (JONSSON et al. 

1991). O mecanismo de ancoramento de proteínas na parede celular de bactérias 

gram-positivas envolve basicamente três etapas, primeiro ocorre a exportação, onde o 

peptídeo sinal da proteína é reconhecido e direciona a proteína para uma via de 

secreção. Posteriormente o peptídeo sinal é clivado e uma seqüência específica de 

aminoácidos presentes na porção C-terminal da proteína reconhecida por uma 

sortase. A sortase é responsável pela retenção de polipeptídeos junto ao aparato de 

secreção ocorrendo então a clivagem entre a treonina e a glicina do motivo LPXTG 

(NAVARRE; SCHNEEWIND, 1994) gerando uma ponte amida entre a proteína na 

superfície e a parede celular e a consequente incorporação da proteína à parede 

celular (MAZMANIAN; TON-THAT; SCHNEEWIND, 2001). 

Os grupos testados foram imunizados com células ou esporos das linhagens 

LDV5 (expressão de LTB no citoplasma), LDVsecr2 (secreção de LTB no meio) e 

LDVanc2 (LTB ancorado na parede celular). A análise dos títulos de anticorpos 

gerados em camundongos imunizados pela via oral mostrou que a construção que 

produz o antígeno ancorado na parede desencadeia uma resposta 3 vezes maior que 

animais imunizados com as células da linhagem que expressa a proteína no 

citoplasma. A análise de anticorpos secretados demonstra que tanto a linhagem que 

expressa a proteína no citoplasma quanto a que ancora na parede desencadeiam 

respostas semelhantes. As respostas de anticorpos nos animais imunizados com 

esporos mostram um perfil diferente do observado com animais imunizados com 

células. As maiores respostas foram obtidas nos animais imunizados com esporos da 

linhagem capaz de expressar a proteína no citoplasma visto que, como comentado 

anteriormente, a ancoragem do antígeno só ocorrera com a germinação do esporo e a 
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indução artificial da sortase B na linhagem NDH35, uma vez que o gene que codifica 

para essa enzima está sob controle do promotor Pspac integrado no cromossomo 

bacteriano. Ao contrário do que era esperado, a linhagem LDVsecr2 não desencadeia 

respostas de anticorpos, o que pode ser explicado pela formação de uma proteína 

anômala com peso molecular 5 vezes maior que o esperado. Apesar da subunidade B 

de LT naturalmente formar pentâmeros, esses são dissociados pelo calor, o que não 

pode ser observado na análise in vitro da expressão.  

A demonstração da capacidade de expressão de proteínas heterólogas, por 

linhagens de B. subtilis transformados com os diferentes plasmídeos epissomais 

construídos no trabalho e a confirmação da capacidade de estimular respostas, tanto 

sistêmicas quanto secretadas, em animais imunizados com esporos ou células, 

culminou na avaliação da funcionalidade dos anticorpos gerados. A análise foi 

realizada com anticorpos gerados por animais imunizados com as linhagens 

transformadas com a primeira série de vetores construídos, LDV1 (controle negativo) e 

LDV2 (expressão de LTB no citoplasma) e com as linhagens construídas a partir do 

plasmídeo pHCMC03 que possui o terminador trpA, que apresentaram os melhores 

resultados na geração de anticorpos, LDV4 (controle negativo), LDV5 (expressão de 

LTB no citoplasma) e LDVanc2 (expressão de LTB na parede celular da bactéria). A 

ação dos anticorpos anti-LTB gerados, desde que funcionais, ocorreria na subunidade 

B, responsável pela ligação da holotoxina no receptor GM1 presente em diferentes 

tecidos de mamíferos. A inibição da ligação ao receptor indica a funcionalidade dos 

anticorpos gerados. Pelo observado, ficou demonstrado que a capacidade de 

neutralização da toxina LT in vitro por anticorpos gerados em animais imunizados com 

esporos ou células vegetativas é proporcional aos níveis de anticorpos, visto que os 

maiores títulos de inibição foram obtidos nos animais imunizados com células da 

linhagem LDVanc2 que apresentou os maiores títulos de anticorpos específicos . 

Para a validação de um modelo vacinal é importante um teste de desafio com o 

patógeno. Em trabalhos anteriores foi demonstrada a proteção de camundongos 

imunizados pela via oral com esporos de B. subtilis capazes de expressar o fragmento 

C da toxina tetânica (DUC et al. 2003; UYEN; HONG; CUTTING, 2007). De forma 

semelhante, foi relatada a proteção de camundongos contra B. anthracis Após 

imunização pela via intraperitoneal com esporos de B. subtilis expressando uma 

porção do antígeno PA do patógeno (DUC et al., 2007). Vale ressaltar, no entanto, que 

o sistema utilizado por esses grupos baseia-se na produção do antígeno fusionado a 

uma proteína presente na capa protéica do esporo enquanto que o modelo 

desenvolvido no presente trabalho envolve a produção do antígeno na célula 

vegetativa.  
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A capacidade de neutralização da toxina LT in vitro pelos anticorpos gerados é 

um indício da capacidade protetora da vacina desenvolvida, porém a real 

funcionalidade da vacina só pode ser demonstrada com a execução de um modelo de 

desafio in vivo com a toxina purificada. O modelo desenvolvido para o desafio de ratos 

por Klipstein e Engert (1979) foi adaptado para a avaliação da proteção de 

camundongos submetidos a imunizações transcutâneas com a toxina termo-lábil de 

ETEC (BEIGNON et al., 2001). O desafio consiste em se determinar a dose letal 

mínima (DL100) da toxina e posteriormente desafiar os camundongos previamente 

imunizados. Ao se ligar nos receptores, a toxina é internalizada e a subunidade A, 

responsável pela toxicidade, aumenta os níveis de cAMP, o que acarreta no efluxo de 

íons e a conseqüente perda de água. No lúmen intestinal esse evento caracteriza a 

diarréia associada à infecção com ETEC, mas que se mostra letal quando a toxina é 

administrada intraperitonealmente (BEIGNON et al., 2001). Animais imunizados com 

células da linhagem LDVanc2 apresentarem títulos de anticorpos séricos maiores do 

que aqueles imunizados com esporos ou células vegetativas da linhagem LDV5 mas 

não conferiram proteção no modelo experimental. Tal fato pode ser explicado por 

alterações na conformação da proteína ancorada à parede da célula bacteriana 

resultando em anticorpos com menor afinidade ou reconhecimento defectivo de 

epítopos importantes para a neutralização da proteína nativa e sua ligação aos 

receptores celulares. 

 

5.4-) Análise da administração de adjuvantes: a co-expressão de listeriolisina 
(LLO) e a co-administração de LT  

A análise dos níveis de anticorpos séricos em camundongos imunizados com 

linhagens de B. subtilis capazes de expressar a LLO de L. monocytogenes 

demonstraram uma diminuição nos níveis de anticorpos anti-LTB. As linhagens 

empregadas nessa etapa do trabalho permitem a secreção dessa proteína que 

pertence à família das citolisinas colesterol-dependentes secretadas por algumas 

espécies de bactérias gram-positivas (TWETEN; PARKER; JOHNSON, 2001). É 

conhecido que essa citolisina é necessária para a sobrevivência e para proliferação de 

L. monocytogenes dentro de macrófagos e células fagocíticas não–profissionais 

(CHASTELLIER; BERCHE, 1994; GAILLARD et al., 1987; KUHN; KATHARIOU; 

GOEBEL, 1988; PORTNOY; JACKS; HINRICHS, 1988). Uma vez dentro do 

fagossomo, a LLO secretada pela bactéria torna-se ativa, o que favorece a ruptura do 

fagossomo e a liberação da bactéria no citoplasma. A célula hospedeira também 

reconhece uma seqüência de aminoácidos PEST na proteína, que a torna alvo para 
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degradação e impede que a célula venha a ser destruída (PIZARRO–CERDÁ; 

COSSART, 2006). Na abordagem adotada, foram construídas linhagens de B. subtilis 

capazes de secretar a LLO de forma que esse microorganismo mimetizasse o 

comportamento de L. monocytogenes, fazendo com que B. subtilis escape do 

fagolisossomo, o que explicaria a supressão nos níveis de anticorpos, predominando 

uma resposta mediada por células com a conseqüente indução de respostas 

imunológicas predominantemente mediadas por células contra o antígeno alvo co-

expresso. 

A construção de uma linhagem de B. subtilis capaz de expressar outro 

antígeno diferente de LTB tornou-se necessária para a avaliação do efeito adjuvante 

de LT, já que se sabe que a toxina LT possui efeito de adjuvanticidade quando co-

administrada com o antígeno alvo por uma via de mucosa. Sabe-se que a patogênese 

de ETEC ocorre, inicialmente, com a adesão da bactéria ao intestino delgado, um 

evento mediado pelos fatores de colonização. Esses fatores permitem a resistência 

aos movimentos peristálticos do intestino delgado. O fator de colonização I (CFA/I) é 

uma adesina fimbrial responsável pela adesão do patógeno ao epitélio intestinal 

humano composta por inúmeros monômeros de CFAB. Uma vez que a adesão de 

ETEC é necessária para o desenvolvimento da patogênese, essa fímbria é alvo para 

muitas estratégias vacinais (ALVES et al., 2000; LÁSARO et al., 2005). Foi observado 

que linhagens capazes de expressar a proteína CFAB no citoplasma (LDV6) ou 

ancorada à parede celular (LDVanc3) foram capazes de induzir respostas de IgG e 

sIgA em animais imunizados com células. Em animais imunizados com esporos da 

linhagem LDV6 também foi observada a indução de anticorpos específicos. A co-

administração de LT com bactérias acarretou no aumento de anticorpos gerados tanto 

nos níveis sistêmicos (IgG) e secretados (sIgA). Os aumentos de 1,5 vezes nos títulos 

e de IgG e 2,5 vezes nos títulos de sIgA, apesar de não serem estatisticamente 

significativos, podem ser atribuídos ao efeito adjuvante da toxina administrada pela via 

oral. 

 

5.5-) A importância de resposta humoral: a geração de anticorpos secretados e 
análise das subclasses de anticorpos 

A utilização de B. subtilis como vacina de mucosa, tanto na forma de esporos 

quanto na forma de células vegetativas, mostrou-se eficiente na ativação de respostas 

de anticorpos secretados (DUC et al., 2003, UYEN; HONG; CUTTING, 2007, 

MAURIELLO et al., 2004, RICCA; CUTTING, 2003). O sistema desenvolvido no 

presente trabalho está baseado na expressão do antígeno por um plasmídeo e 



76 

 

mostrou-se capaz de desencadear respostas eficientes de anticorpos secretados na 

mucosa intestinal. A patogênese de ETEC ocorre inicialmente com a adesão da 

bactéria ao intestino delgado, um evento mediado pelos fatores de colonização. A 

adesão de ETEC é necessária para o desenvolvimento da patogênese sendo 

demonstrado que a secreção de anticorpos contra a subunidade estrutural de Cfa/I na 

mucosa intestinal mostrou-se capaz de impedir a adesão do patógeno aos tecidos 

intestinais. (ALVES et al., 2000; LÁSARO et al., 2005). Portanto, a obtenção de 

anticorpos secretados anti-CFAB encontrados na abordagem vacinal descrita no 

trabalho é de vital importância no desenvolvimento de vacinas contra esse patógeno. 

Outro fator importante na patogênese de ETEC é a produção de toxinas, como a LT, 

que se liga através de sua subunidade B aos receptores do tipo GM1 presentes no 

epitélio intestinal. Essa ligação é fundamental para a internalização da toxina que 

acarretará em um último momento no quadro de diarréia característico da doença. 

Portanto, a obtenção dos anticorpos anti-LTB secretados na mucosa intestinal 

impediria a ligação da toxina aos receptores impedindo sua internalização e 

protegendo o organismo contra o patógeno.  

A análise de subclasses de IgG em animais inoculados com células vegetativas 

ou esporos das linhagens recombinantes LDV2, LDV5 e LDVanc2 indicam a 

predominância da subclasse IgG2a, um indicativo de padrão de resposta do tipo Th-1, 

a qual pode envolver o recrutamento de linfócitos T citotóxicos, importantes para a 

destruição de patógenos intracelulares tais como Salmonella e L. monocytogenes, por 

outro lado, trabalhos anteriores relatam a predominância da geração de anticorpos da 

subclasse IgG1 (DUC et al. 2003; UYEN; HONG; CUTTING, 2007). Essa diferença 

pode ser explicada pelo fato de o esporo por si só gerar uma resposta mista, ou seja, 

desencadear uma resposta balanceada de anticorpos das subclasses IgG1/IgG2a 

(DUC et al., 2004), A análise de subclasses de IgG em animais co-administrados com 

esporos e antígenos purificados reforça essa tendência de gerar respostas mistas 

(BARNES et al., 2007). Portanto podemos considerar B. subtilis como um veículo 

vacinal maleável sendo capaz de desencadear respostas dos tipos Th-1 ou Th-2 

dependendo do antígeno expresso. 

A observação de respostas de anticorpos contra as proteínas de ETEC 

expressas em B. subtilis qualifica essa bactéria para a utilização como veículo vacinal 

contra patógenos entéricos. Considerando-se o hábito de utilizar esporos de B. subtilis 

em formulações probióticas que acarretam na melhora do quadro diarréico em 

pessoas e animais (HOA et al., 2000; HONG; DUC; CUTTING, 2005), o apelo para 

sua utilização aumenta visto que o microorganismo poderia ser utilizado tanto na 

prevenção de doenças (devido às propriedades vacinais descritas no trabalho) e na 
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terapia de quadros de diarréias (graças às características probióticas). Essas 

características juntamente com a possibilidade de se armazenar esse microorganismo 

na forma de esporos mostra que o desenvolvimento de vacinas baseadas em B. 

subtilis é viável e deve ser melhor explorado.  
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6-) CONCLUSÕES GERAIS 

O trabalho contribuiu com a geração de vetores de expressão para B.subtilis 

baseados em plasmídeos epissomais estáveis capazes de produzir proteínas 

heterólogas. Ficou demonstrada a capacidade desses vetores em promover a 

expressão de proteínas derivadas de organismos tão distintos quanto ETEC e L. 

monocytogenes além de serem pesquisadas características de imunogenicidade dos 

antígenos expressos quando administrados pela via oral de camundongos.  

Resumidamente podem-se destacar os principais resultados relativos à 

construção de linhagens vacinais de B. subtilis: 

 

• Foram construídas linhagens de B. subtilis capazes de expressar o antígeno 

LTB sob o controle de três diferentes promotores (PgsiB, PlepA e Pspac) 

sendo que o PgsiB induz a produção dos maiores níveis do antígeno ; 

• Foram construídas linhagens capazes de expressar LTB em diferentes 

compartimentos (intracelular, secretado para o meio externo e ancorado na 

parede celular) de B. subtilis; 

• Foram geradas linhagens de B. subtilis capazes de expressar simultaneamente 

dois antígenos: a proteína LTB de ETEC (no citoplasma) e a proteína LLO L. 

monocytogenes (secretada para o meio); 

• Por fim foram obtidas linhagens de B. subtilis capazes de produzir a proteína 

CFAB intracelularmente e ancorada na parede celular sob controle do promotor 

PgsiB. 

 

Em relação à imunogenicidade das linhagens construídas demonstramos que 

B. subtilis são capazes de desencadear respostas de anticorpos específicos 

sistêmicos (IgG) e secretados (IgA) em camundongos imunizados pela via oral tanto 

com esporos quanto com células vegetativas sendo possível observar que: 

 

• Animais imunizados com células vegetativas apresentavam maiores níveis de 

anticorpos do que animais imunizados com esporos; 

• Linhagens capazes de ancorar proteínas na parede celular induzem maiores 

níveis de anticorpos do que linhagens capazes de produzi-las 

intracelularmente;  

• A imunização com esporos de linhagens que produzem o antígeno sob controle 

do promotor PgsiB indicam que esse promotor é ativado in vivo; 



79 

 

• Animais imunizados com células capazes de expressar LTB ancorada na 

parede celular de B. subtilis não foram protegidos ao desafio com a toxina LT 

purificada enquanto que animais imunizados com células vegetativas ou 

esporos da linhagem capaz de expressar LTB no citoplasma foram protegidos; 

• Foi observada uma queda nos níveis de anticorpos sistêmicos em animais 

imunizados com linhagens de B. subtilis capazes de secretar a LLO e de 

produzir LTB no citoplasma bacteriano; 

• A co-administração de LT com células vegetativas ou esporos de B. subtilis 

que produzem a proteína CFAB no citoplasma ou com células vegetativas 

capazes de ancorar a proteína CFAB na parede celular proporcionou um 

aumento de 1,5 vezes nos títulos de anticorpos sistêmicos (IgG) em 

camundongos; 

• A co-administração de LT com células vegetativas ou esporos de B. subtilis 

que produzem a proteína CFAB no citoplasma ou com células vegetativas 

capazes de ancorar a proteína CFAB na parede celular proporcionou um 

aumento de 2,5 vezes nos títulos de anticorpos secretados (sIgA) em 

camundongos. 
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